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UUUU    TTTT    RRRR    EEEE    NNNN    IIII    AAAA    

Sfantului  Iosif  de  la  Partos 

ẅ‚Ẁ                                  Ũ                                                           źƒ 
ч№чЂÙтсцтчöтцфсМсØцтЛ°ц 
                                                                 Dum   ne   zeu   e   ste  Dom nul  şi s-au   a     ră    tat      no      uă,  bi   ne    es    te 
тттÚūŃŞччцтчöтцтЌсЁöттãт¡чØ                                                                                                                                 ŨşŨşŨşŨş 
cu vân tat     Cel    ce    vi   ne    în  tru  nu          me    le     Dom    nu      lui. 

ч№чсссØчЄсссØЎч тссцт 
       Mân   tu     ie     şte   Doam ne   po    po    rul    Tău       şi     bi   ne   cu    vin   tea  ză 

тцтттÚŨşсусцтЁöтттцттссØтОт Ù 
moş te  ni rea Ta       bi       ru    in   Ńă     bi  ne cre din cio şi  lor  creş  tini   a    su  pra  ce 

тсцтттЛфØŨşЂссö           т         ттМчØūŃŞЄсЛ 
lui    po  triv nic dă  ru   ie   şte         şi      cu    Cru cea  Ta  pă   ze    şte        pe    po    po 

ИфØ                                                                                                                                                                                        ŨşŨşŨşŨş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (de 2 ori) 
    rul   Tău. 

 ŨşźǺтч⅝ЂĝÙΩччч(чччцттсñ                                                                                                                                         ŪŞŪŞŪŞŪŞ    
                 Sla    vă     Ta    tă     lui      şi     Fi      u     lui      şi   Sfân tu lui  Duh  

 �����
            Din     ti      ne    re   Ńe  cu     to  tul  te-ai  su    pus        Dom  nu      lui     cu     ru 


   gă   ciu   ni le  şi   cu   os  te     ne    li     le     şi       cu        pos           tul       pen  tru     a 


 cea sta  vă   zând   Dum ne zeu    ne   vo  in    Ńe     le     ta    le,  ar   hi     e     reu  şi  păs tor      


  Bi     se   ri cii   Sa  le  te-a         rân  du      it          şi     du     pă  moar       te      în     ce   te                  
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  le    sfin  Ńi lor  te-a  să    lăş    lu       it   Sfin  te  Pă   rin  te  I    o   sif     roa      gă  te     Lui   
                          


 Hris  tos Dum ne zeu să    ne     dă     ru    ias  că  ier  ta  re de  gre şeli     no     uă    ce  lor    


                           ce    cu    cre   din  Ńă  şi  cu    dra  gos    te     po    me   ni  rea ta   

 
                                          cea   sfân     tă      prăz  nu      im. 

ŪŞчΩчс№ĭØччччØźŜччöттсцфссñ 
      Şi       a    cum   şi      pu    ru     rea        şi      în   ve cii    ve    ci   lor      A    min 
 

Al  lui  Dimitrie  Suceveanu:  źŜźŜźŜźŜ     
ŨşЂ№чцфчхМ¿Üтт¡М¿тЌØЛ°тЛ°тсØūŃŞ 

                                                    Mân    tu      ie   şte   Doam                         ne            po    po        rul         Tău   
чçчтссчöттш¯х®Л°тЛЙ¿тт¡М¿тт¡çч 
   şi          bi   ne   cu     vin   tea       ză           mo       şte     ni                rea                  Ta 

тðŨşсуссãт¡Отт¡чØсöтЙ¿тЌØсиØфхчØūŃŞ 
 a          bi      ru      i            in              Ńă     bi   ne   cre           din   cio    şi         lor 

ф½ссцтсчöттш¯х®Л°тЛтãт¡çчтçчтðŨş 
   a     su     pra   ce   lui   po   triv       nic          dă         ru   ie                             şte 

Ђ8чсХâõт¡çчØш¯сø°тчØūŃŞт=сØх®чöтЙ¿тЌх 
   şi     cu     Cru                   cea                    Ta      pă   ze               şte    pe           po 

сссø°тЙ¿çтÚш¯сø°тчт‹ðХÛтò       =                                                                                                                                                                                                ŨşŨşŨşŨş 
         po                                    rul                 Tău. 
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Primul  rând  de  Sedelne:     ẅ                                         “                ЌŨźŜ  
Ũş                                                          т‹чс=ч     т                 сØхс‹öт             т              тÚ           чс=сОтчч 
                                         A    ră     ta     tu  te-ai  blând      şi       sme  rit    şi      în      Ńe   lept  pă  zind   po 
çBЛфØŨşтCччс=ччсц‹т   ттÚчс=сЁö 
    run      ci     le      şi    îm    pli    nind   ce     le    dum  ne       ze ieşti  a       le    Stă     pâ 

тчтсчцтçBЛфØŨşтCсусцттсс 
 nu  lui   ce  resc   Pă    rin   te     I         o    sif      pen   tru      a    ce  ea   în    lo     ca 

чцтчöт                т                                             т         Ёöттãт¡чØ                                                                                                                                                                                                  ŧŞŧŞŧŞŧŞ    
  şul   cel   de  sus       te-ai  să     lăş       lu         it.   

чCчччччччччччччØ          ŧŞ    
  Sla     vă     Ta    tă     lui     şi      Fi     u      lui     şi    Sfân   tu     lui   Duh 

ччсØ№ччччØчччччччччØ         ŨşŨşŨşŨş 
   Şi      a     cum   şi      pu    ru    rea     şi      în      ve    cii     ve     ci     lor.    A    min 

 ц№тчччМф‹ПÙт         т               тÚчс=сОтчч 
      Cru  ce   iz      go     ni     toa   rea    de  mo ni  lor   tă     mă    du     i   rea   ne    pu 

чçBЛфØŨşчцтчччМф‹ссцтттÚ 
  tin      cio       şi    lor       tă      ri    a     şi     pă     zi      toa    rea    cre   din   cio       şi  lor 

ци№тччччçBЛфØŨşс‹ссччцттт 
  la    u    da   drept  mă    ri        to       ri    lor        în      tă      ri     rea    Bi     se  ri  cii  lui 

т                              тÚŧŞчОтссцтсчЛфØцттçттх®цÙ 
Hristos      fii     no  uă    în    gră    di   re   zid    şi      pa    ză   lem  nu  le    bi   ne      cu     

Bçчтò                                                                                                                                                            ŧŞŧŞŧŞŧŞ 
                                                         vân        tat. 
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Al  doilea  rând  de  sedelne:      ẅ                    ” ґ               ūć                     
ф⁄ссJJJJчтсцтцттЁöтттÚũŃťсöтсс 

        Să    ră      ci      a   cea   de    bu  nă  vo  ie   a     le            s-ai      şi   bo    gă     Ńi 

ччöтсцттЁöтттÚũŃťчсичччöтттОтÚ 
    a    cea  stri   că   cioa să  lă    sa            t-ai      şi     cru   cea    pe     u  meri ri  di cân d-o  

фссöтс             сч             фО                                тÚūŃťчссччöттт 
  pe     că     ra  rea  cea   strâm   tă    um   bla   t-ai       şi     căl   când   dul    ce        Ńi   le  

Отчттссчфссч ссöтО            т                 т   т 
  tru  pu   lui prin în  frâ    na     re     ai      a     juns    la    des    fă     ta   rea  cea dum ne ze 

ЛчтчöттÚũŃťссфссчцттОттЦÙтò 
   ia     scă   a    ra    iu  lui      Pă    rin    te     le      no   stru  Prea cu  vi   oa  se   I    o   sif. 
 

 Slavă... Şi acum... 

                                                                                                                ūūūūŃťŃť ŃťŃťт⁄счтсцтчфсцчтссöт                 тÚ                тÚũŃťч 
     De   trei   ori   fe   ri      ci   tă    şi     de     vi     a      Ńă    fă   că     toa  re  Cru ce       în    

ссчтсцтчöтЁöтттÚũŃťчсичччöтт 
   tru    ti      ne  cre   din  cio  şii   ve   se    lin       du-se       cu     oş     ti      le     ce   le  fă 

тОтÚфчсцтсцт                         т              ссчфО          тÚūŃ  ť               с 
 ră   tru puri  ar    hi      e     re   şti   le     ce   te  prăz   nu   iesc   îm   pre     u   nă       mul 

сччччöтттОтч тссччфс 
   Ńi      mi     le     mo   na   hi lor  te   la    u    dă    cu  bu   cu      ri      e      şi     se     în   

счМчöт                             т        Ú             тÚũŃťсцфссцтчтсц‼т 
  chi    nă     toŃi     cu  cre  din  Ńă       slă  vind   pe   Hris   tos  Cel  ce  S-a  răs  tig    nit   

т        Й¿çчт¡чñ                                                                                                                   ũŃťũŃťũŃťũŃť 
                                                 pre    ti                      ne. 
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P O L I E L E U 

(Psalmul 135) – glas 1, 8, 6, 7, 5 

ŨşЦ№ÙтéсØсéцÙтéсØсéсØтéЁ⁄ØчéтÚ=тéтттéс‹ØЁöé 
              1. Lă   u   daŃi   pre  Dom      nul    că      e   ste   bun         Dom  nul             A     li 

тÚтéтò=ŨşЁсцéтÚтéЛ8цéтттéс№Øсöт¡éт‹ттéтÚчéЁö        т= 
 lu   i    a.       Că                       în   vea                          ac       e        mi     la  Lui   zi    când  A    

ЂöéтÚтéтò                                                                                                                                                                                                ŨşŨşŨşŨş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ч№чáтéсØчéчØсéцÙтéсхсé    
    li    lu   i    a.                                2. Lă           u    daŃi  pre   Dum  ne     ze   ul  dum        ne 

ц⁄ттé =ттéс‹ØЁöéтÚтéт=òŨşЁсцéтÚтéЛ8цéтттéс№Ø 
  ze        i    lor               A      li    lu   i    a.       Că                       în    vea                         ac  

сöт¡éт‹ттéтÚчé Ёöт=ЂéтÚтéтò                                                                                                                                                                                                ŨşŨşŨşŨş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ч№чáтéсØсé    
   e         mi      la  Lui   zi   când  A    li     lu   i    a.                           3. Lă                            u     

цÙтéсÙсéсØтéЁ⁄öттéт=ттéсØ‹ЁöéтÚтéтò=ŨşЁсцéтÚтé 
daŃi                pre  Dom nul  Dom    ni  lor            A       li    lu   i    a.      Că                        în 

Л8цéтттéсØ№сöт¡éт‹ттéтÚчéЁöт= ЂéтÚтéтò                                                                                                                                                                                                ŨşŨşŨşŨş    
  vea                         ac       e        mi      la  Lui   zi   când  A                                                                                                     li    lu   i    a. 
ч№ØсéЁöттéсØсéсØтÝéЁö⁄ттéт=МÜéтттéсØ‹Ёöé 

         4. Cel    ce      fa               ce     mi    nuni      mari           sin          gur             A     li 

тÚтéтò=ŨşЁсцéтÚтéЛ8цéтттéс№Øсöт¡éт‹ттéтÚчéЁöт= 
  lu   i    a.       Că                       în   vea                          ac      e         mi     la  Lui   zi    când  A 
ЂéтÚтéтò                                                                                                                                                                                                ŨşŨşŨşŨş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ц№ÙтéсØсéЁöттéçсчáсé    
   li    lu    i    a.                                           5. Cel  ce    a       fă     cut                  cu            pri       

счтéЁö⁄ттé =ттéсØ‹ЁöéтÚтéт=òŨşЁсцéтÚтéЛ8цé 
   ce    pe   re     ce            rul               A       li    lu   i    a.       Că                       în   vea         

тттéс№Øсöт¡éт‹ттé          тÚ чéЁöт=ЂéтÚтéтò                                                                                                                                                                                                ŨşŨşŨşŨş    
                 ac      e         mi      la  Lui    zi   când  A    li    lu    i    a. 
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ч№ØсéцÙтéсØсéсØчéччáтéЁ⁄öттéт=ттéс‹ØЁöé 
         6. Cel    ce     a  ‘ntă   rit     pă    mân   tul     pe          ste     a              pe             A      li    

тÚтéтò=ŨşЁсцéтÚтéЛ8цéтттéс№Øсöт¡éт‹ттéтÚчéЁöт= 
 lu   i    a.       Că                       în   vea                          ac       e        mi      la  Lui   zi   când  A  

ЂéтÚтéтò                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ŨşŨşŨşŨş          ч                          RŧŞ          ч                          RŧŞ          ч                          RŧŞ          ч                          RŧŞ    
   li     lu   i    a. 

сCÙуSS SSсéсØчéчØçèéчччéцтчéçччáтéЁöт 
         7. Cel      ce      a      fă     cut         lu      mi    nă     to   rii   cei        mari                sin 

тéтттéс=хсøéтÚ‹тéтòŧŞЁ=ЛéЄØт‹éЛсéчöттéтÚсéсUĥØö 
      gur            A          li    lu   i    a.       Că                   în   vea                             ac     e     mi 

тé                 т     Úтé                 тÚтWéЂ‹Ùсéцтсøéфñ                                                                                                                                                                                                      ŧŞŧŞŧŞŧŞ    
  la  Lui  zi  când:     A     li       lu          i       a. 
сCиØчéчØчéтÚсéсØтéсöттéçтттéс=хсøéтÚ‹тéтò 

        8. Soa     re      le   spre  stă   pâ      ni  rea    zi                lei,              A         li     lu   i    a.               

ŧŞЁ=ЛéЄØт‹éЛсéчöттéтÚсéсUĥØöтéтÚ    т é      тÚтWéЂÙ‹сéцт 
      Că                   în   vea                             ac     e      mi  la  Lui  zi când:     A      li      lu      

сøéфñ                                                                                                                                                                                                      ŧŞŧŞŧŞŧŞ    
    i       a. 

сCучсéсØчéчØчéтÚсéсØчéтÚтé ттéс=х 
          9. Lu     na      şi     ste     le      le    spre  stă  pâ      ni    rea   nop     Ńii,               A                  

сøéтÚ‹тéтòŧŞЁ№ЛéЄØтéЛсéчöттéтÚсéсĥØöUтéтÚтéтÚтWé 
   li     lu   i    a.       Că                  în   vea                             ac     e      mi  la  lui  zi  când 

ЂÙ‹сéцтсøéфñ                                                                                                                                                                                                      ŧŞŧŞŧŞŧŞ 
   A       li     lu          i       a. 

                                                                                                                                                                      сCиØчéфØсéсØчéцтчéчØчéчöтсéс=öттé ‹ 
       10. Cel    ce     a      bă     tut    E     gip  tul   cu    cei     în     tâi         năs    cuŃi       ai  lor    
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ттéс=хсøéт‹ÚтéтòŧŞЁЛéч⁄ØчéсØсéцтЁöéтò      ŧXš     т éЁØö  
             A          li    lu   i    a.       Că                      în     vea                                ac      e     mi       

т é          тðĥ            тéт=ттéтхцéт‹Úтéтò                                                                                                                                                                                                      ŧŞŧŞŧŞŧŞ    
 la  Lui  zi  când:      A        li    lu   i    a. 

суØCсéсØчéфØсéсñéçчтсéсö=ттéт‹ттéс№х 
         11. Şi        a     scos   pe     I      sra     il          din                mij  lo cul  lor,            A 

сøéт‹ÚтéтòŧŞЁЛéч⁄ØчéсØсéцтЁöéтòŧXšтéЁØöтéтðĥтéт=т 
   li     lu   i    a       Că                      în     vea                               ac       e    mi  la  Lui  zi  când 

тéтхцéтÚ‹тéтò                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ŧŞŧŞŧŞŧŞ                    ч                                ZŨť                    ч                                ZŨť                    ч                                ZŨť                    ч                                ZŨť    
       A       li    lu   i    a. 

çèèч№                                  ZZ ZZ ééééПтсéсØчéчöтсéс⁄öттé =ттéчхсé 
             12. Cu      mâ         nă     ta      re     şi           cu    braŃ        î    nalt,            A         li 

сöттéтòŨťсуХéчØчéчöтсéсöттéтÚфéс⁄жÚчáé        т        =Úтé 
   lu         i    a.        Că                      în     vea                                  ac    e      mi    la   Lui   zi 

тттéчхсéсöттéтò                                                                                                                                                                                                   ŨťŨťŨťŨť    
 când:        A           li       lu         i    a. 

                                                                                                                                 ЂÙ№чéтÚсéсñéчØтéсØу⁄чéтÚ=тéЁöттé ттéчхсé 
    13. Cel   ce-a des  păr     Ńit    Ma  rea    ro      şi    e   în    do             uă,              A           li 

сöттéтòŨťсуХéчØчéчöтсéсöттéтÚфéсжÚ⁄чáé   тÚ                   =тé 
    lu        i    a.       Că                       în     vea                                 ac     e      mi    la   Lui   zi 

 ттéчхсéсöттéтò                                                                                                                                                                                                   ŨťŨťŨťŨť 
 când:           A           li       lu        i     a. 

                                                                                                                                 ЂÙ№чéсØчéфØсéсñéчöтсéс⁄öттé =ттéчхсé 
    14. Şi-a    tre    cut     pe    I      sra     el     prin                mij  lo cul   ei,              A           li 

сöттéтòŨťсуХéчØчéчöтсéсöттéтÚфéс⁄жÚчáé      т=Ú             тé 
        lu        i    a.       Că                       în     vea                                  ac   e      mi     la   Lui  zi 
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тттéчхсéсöттéтò                                                                                                                                                                                                   Ũť     Ũť     Ũť     Ũť 
 când:        A           li       lu         i    a. 

ЂÙ№чéтÚсéсчáчéфØсéсUñéчхсéцÙтéтÚ⁄тéтÚчé 
         15. Şi      a   răs   tur     nat            pe    Fa     ra     on     şi           oş     ti       rea      lui    în     

сучáчéт=ÚтéтттéчхсéсöттéтòéŨťсуЛÜéчØUчéсØ 
   Ma             rea  Ro şi   e,              A          li       lu         i    a.        Că                      în     vea 

сéцтЁö\éтðŨ÷ЄéсØ8чéт=Úтé ттéчхсéсöттéтò                                                                                                                                                                                                                                                                
                               ac       e      mi     la  Lui  zi  când:          A           li       lu         i    a. 

чØ№чéсØусéсччéфØсéсчáтéсØу⁄чéтÚтéт=шé  
       16. Cel     ce      a       tre     cut   pe     po     po   rul    Lui                 prin    pus  ti        e     

чхсéсöттéтòéŨťсуЛÜéчØUчéсØсéцтЁö\é        тðŨ÷ЄéсØ8 
   A          li       lu         i    a.        Că                       în     vea                                ac       e      mi 

чéт=Úтé ттéчхсéсöттéтò                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ŨťЌŭŤŨťЌŭŤŨťЌŭŤŨťЌŭŤ    
   la  Lui  zi  când:          A           li       lu         i    a. 

сØи`чéтÚсéсчтéсöттéтттéчхсéсöттéтòŭŤ 
       17. Cel    ce     a     bă     tut    îm  pă   raŃi           tari,           A          li       lu         i     a.       

цж=тсöéтÚтéсЛéцĥттéтÚтéЁØ₣чéтÚтé ттéчхсé 
  Că                     în   vea                           ac   e    mi    la    Lui  zi  când:          A          li 

сöттéтò                                                                                                                                                                                                    ŭŤ            ŭŤ            ŭŤ            ŭŤ    
      lu         i    a. 
си`ччéтÚсéсñéччáтéсöттé ттéчхсéсö 

       18. Cel     ce     a     o    mo    rât     îm          pă    raŃi            tari,             A          li       lu          

ттéтòŭŤц=жтсöéтÚтéсЛéцĥттéтÚтéЁ₣ØчéтÚтé ттéч 
       i    a.      Că                    în    vea                           ac  e     mi    la   Lui  zi  când:           A 

хсéсöттéтò                                                                                                                                                                                                    ŭŤŭŤŭŤŭŤ    
        li       lu         i    a. 
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ч`ØчéсиччéсØтéчöтсéсöттéтттéчхсé 
        19. Pe     Si    hon    îm    pă      ra  tul    a           mo    re         i    lor,           A          li             

сöттéтòŭŤцж=тсöéтÚтéсЛéцĥттéтÚтéЁØ₣чéтÚтé ттé 
    lu        i    a.      Că                     în   vea                           ac   e     mi    la   Lui zi   când: 

чхсéсöттéтò                                                                                                                                                                                                    ŭŤ               ŭŤ               ŭŤ               ŭŤ    
   A           li      lu         i    a. 

ч`ØчéсичсéцÙтéтÚчéсöттé ттéчхсéсö 
        20. Şi     pe     Og    îm    pă     ra       tul   Va     sa        nu  lui,             A           li       lu 

ттéтòŭŤц=жтсöéтÚтéсЛéцĥттéтÚтéЁØ₣чéтÚтé ттéч 
       i    a.      Că                     în   vea                           ac   e    mi    la   Lui  zi  când:           A 

хсéсöттéтò                                                                                                                                                                                                    ŭŤ              ŭŤ              ŭŤ              ŭŤ    
        li       lu         i    a. 

ч`ØчéцзтсöéтÚсéсöØтé              тÚтéтÚсéЁöттé ттéч 
        21. Şi    le-a    dat                      pă   mân tul  lor     moş  te     ni               re,              A   

хсéсöттéтòŭŤсжÚ⁄хéтÚЄéЂÙсéцфЂöéтÚЄ=éЁØöĥтéтÚ              ĥтé 
        li       lu         i    a        Că             în     vea                                  ac    e     mi   la  Lui  zi 

 ₣ттéчхсéсöттéтò                                                                                                                                                                                                    ŭŤ ŭŤ ŭŤ ŭŤ    
 când:           A           li       lu         i    a. 

чØ`чéсиччéтÚсéсчáтéсöттé ттéчхсé 
      22. Moş   te       ni     re    lui     I    sra     el                   ro  bu  lui  Său,            A          li 

сöттéтòŭŤсжÚ⁄хéтÚЄéЂÙсéцфЂöéтÚ     Є=     éЁØ    öĥт      é     тÚ              ĥ     т    é     ₣     т 
   lu         i    a.        Că            în     vea                                  ac    e       mi  la   Lui  zi   când: 

тéчхсéсöттéтò                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ŭŤЛŨşŭŤЛŨşŭŤЛŨşŭŤЛŨş    
         A          li       lu        i    a. 

                                               çèèчéсØсéцфсéчØхé⁄чØсéЁöттéтÚ=ЎтéчØ 
                23. Că     în    sme   re     ni      a    noa        stră     a      du        su şi-a    a   min 
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сéсØöтéЁöттé ттéсCØОéтÚтéт=òŨşЁЛÜéтÚтéс8Лé  
   te      de  noi  Dom          nul,             A      li   lu   i    a.       Că                în   vea           

ттéс№ØсéöЌ‹ттéтÚчéЁöт=ПéтÚтéтÚ                                                                                                                                                                                                                                                                  ŨşŨşŨşŨş 
            ac       e        mi       la  Lui   zi   când: A    li   lu   i    a. 

ч№ØчéсØсéЛфéсñéчØчéтÚсéсØöтé ттéсØ‹ 
        24. Şi    ne-a    iz      bă     vit    pe   noi     de   vrăj  ma   şii     no        ştri,              A     

ОéтÚтéтò=ŨşЁЛÜéтÚтéс8Лé ттéс№ØсéöЌ‹ттéтÚчéЁö 
    li   lu   i    a.        Că               în   vea                              ac      e        mi       la  Lui,  zi  când: 

т=ПéтÚтéтÚ                                                                                                                                                                                                                                    ŨşŨşŨşŨş 
 A    li    lu   i    a. 

сØ№сéсñéччöтéЁöØтé ттéсØCОéтÚтéт=òŨşЁЛÜéтÚ 
       25. Cel    ce     dă    hra    nă    la    tot        tru       pul,   A     li    lu   i    a.      Că  

тéс8Лé ттéс№ØсéöЌ‹ттéтÚчéЁöт=ПéтÚтéтÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ŨşŨşŨşŨş    
 în   vea                              ac      e         mi      la  Lui,  zi   când:  A   li    lu   i    a.   

ч№сØéсЛéфсØéтÚсéсчáтéчØчé ттéсCØ 
      26. Măr     tu     ri      si      Ńi     vă  Dum  ne    ze           u    lui      ce    resc,            A      

ОéтÚтéтò=ŨşЁЛÜéтÚтéс8Лé ттéс№ØсéöЌ‹ттéтÚчéЁö 
    li    lu   i    a.      Că                în   vea                               ac     e        mi       la  Lui,  zi  când: 

т=ПéтÚтéтÚ                                                                                                                                                                                                                                    ŨşŨşŨşŨş    
 A    li    lu   i    a. 

                             
 

                                    Polieleul     Polieleul     Polieleul     Polieleul      C. T. C. T. C. T. C. T.    
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M A R I M U R I M A R I M U R I M A R I M U R I M A R I M U R I L EL EL EL E    
      Glas 1     Pa 

ŨşźǺтчсØчччччЦчнчччччч 
              A  ştep  tând   am     a    ştep   tat     pe  Dom  nul     şi       a      că      u     tat   spre     

ччØźƒтчччсØźŜччЛöттçчтò                                                                                                                                                                                             ŧŞ 
   mi    ne,     şi     a       as    cul    tat         ru     gă    ciu  nea          mea. 

чЂхМÜИ¿тЌтцит¡Л°ÜфØччЁöттЎтЛ° 
        Mă    ri                     mu            te  pre  ti                  ne,  sfin     Ńi      to  ru  le     Pă   rin 

тЌØЛöттçчтðŧŞссцтХ°тЌчıтсчöт  
          te      I    o             sif              şi     cin  stim                     sfân   tă   po   me    ni        rea 

тт¡чØŸůсg½ичсцттÚччфхóсхóЛçтÚЌсø°т 
            ta         în    drep   tă     to  ru  le    al      că     lu                                gă      ri   

чØŨşс½ссцтчччöш˚Л°ЙМ¿ч тт¡ОтÚ 
  lor         şi      îm    pre   u   nă   vor    bi     to                  ru      le              cu               în               

Й¿çчт¡ðтÚчñ                                                                                                                                                                                                                                              Ũş 
                           ge   rii. 

źǺтччсчччччнччччччччØ 
                                                                                                                                        Ge  nun   chii   mei   au    slă     bit    de   post      şi    tru     pul  meu   s-a     i      sto    vit 
źƒтсчźŜччЛöттçчтò                                                                                                                                                                                                                                 ŧŞ 
    de   lip     sa        unt    de    lem  nu           lui. 

чЂхМÜИ¿тЌсОт¡Л¿ÜфМ¿тЌØЛöттç 
        Ve    niŃi                  toŃi            pă   mân   te                 nii      să            lă       u                 

чтðŧŞчссцтХ°тЌØтсıчöтттçчтðŸůЂиñĚ 
  dăm           pe     I       e     rar                       hul   I             o                        sif             zi 

    

    

Utrenia  Utrenia  Utrenia  Utrenia  Sf.  Iosif  de  la  Partos     Sf.  Iosif  de  la  Partos     Sf.  Iosif  de  la  Partos     Sf.  Iosif  de  la  Partos         C. T.C. T.C. T.C. T.    
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Й¿çчтðтÚЛ°фØŨşччсссöш˚Л°ЙМ¿ч тт¡ 
                                 când:            pe     ar     hi     păs    to                           ru             Ba    

ОтÚЙ¿çтÚтÚчñ                                                                                                                                                                                                                               Ũş 
   na                         tu   lui. 

    S E D E L N AS E D E L N AS E D E L N AS E D E L N A de  dupa  polieleu 

 
ŬŃťфссØсчöтчöттссØсчЌОтÚŬŃťфсуØ 

               Stră    lu    cind   cu     da  rul    şi   cu  a     de    vă     rul    ai       um   plut          de      la 

счтчöттхсØсчöЌсØŬŃťПтччöттчХ°фт 
   u      dă   Bi   se         ri        ca     Ba     na       tu    lui        pu  ru   rea    fe         ri    ci             te   pă 

сØсчЌОтÚŬŃťсучØсчöтттчХ°т тт¡чс 
   rin    te     I          o      si   fe       pen    tru     a     cea       sta  te   fe           ri    cim           cu     cre      

Лфхчñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ŬŃť   ŬŃť   ŬŃť   ŬŃť    
                                                                                  din               Ńă.     

Slavă..., Şi acum..., чØсчтчöттссØхчöЌОтÚŬŃťф 
                                              A    stăzi   s-a  pli   nit  pro o    ro    ces         cul      cu    vânt         că 

сØусчöтчöтцттссØсчöтччöттПтÚŬŃťчП 
   ia        tă   ne-n chi năm  la   lo cul un  de-au  stat    pi  cioa  re    le      Ta       le Doamne      şi   lem 

тчöттчХ°фччöттчцжтчöтттсØсчЌсØ 
nul  mân     tu    i              rii      lu    ând      am  scă   pat  de   pa       ti  mi   le      pă    ca        tu     lui 

ŬŃťçчтссЁöтч тчХ°фттссØОттчöтсØ 
         pen  tru  ru     gă     ciu   ni   le    Năs  că   toa          rei  de Dum ne   zeu   U  nu  le    Iu   bi    to 

счЌО                      тÚŬŃťчччöттсØуХ°цç штчØх®чñ 
   ru     le        de    oa  meni    mi    lu      ie        şte    ne                      pre            noi. 
 

    

Utrenia  Sf.  Iosif  de  la  Partos     Utrenia  Sf.  Iosif  de  la  Partos     Utrenia  Sf.  Iosif  de  la  Partos     Utrenia  Sf.  Iosif  de  la  Partos         C. T.C. T.C. T.C. T.    
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L U M I N A N D AL U M I N A N D AL U M I N A N D AL U M I N A N D A    


                                       źƒччччöттччХ°чØсччöтттХ°фØũŃťЁ 

                 Stând   î       na     in       tea   lu     mi             nii     ce     lei     ne        a  pu          se        cu  

ссчччöттчХ°ттÚтссчтсчччöттт 
   vi      oa    se     Pă    rin        te    I             o  sif  îm  pre    u      nă   cu   ce     te     le      cu        vi  o 

Х°ттÚũŃťчПтчтссöтттчХ°тсØūŃťчссчч 
         şi  lor      pe   noi  cei   ce   lă    u     dăm     po me   ni          rea   ta         iz      bă    veş    te     ne 

 тчХ°фØчтссöттçтХ°ттò                                                                                                                                                                                                                                     ũŃťũŃťũŃťũŃť    
  de   is    pi             te     cu  ru    gă    ciu   ni  le      ta               le. 

 źǺчссчччччччцттсñūŃťщчсич 
                 Sla     vă    Ta     tă     lui     şi     Fi      u      lui     şi   Sfân tu  lui  Duh     şi      a     cum   şi 

чччźƒччтссч т       т                  тò                                                                                                                                                                                                                                 ũŃť ũŃť ũŃť ũŃť    
   pu    ru     rea        şi      în   ve   cii     ve     ci   lor  A  min. 

       ũŃťПтчч сцтччöттчХ°чØсчтцтт 
               Cru  cea   es    te     pă    zi    toa  rea   a     toa        tă    lu            mea  Cru  cea  po  doa  ba Bi 

тХ°ттÚũŃťсиччöттчХ°фØтсцтттÚũŃťсиччöтт 
 se          ri  cii      Cru   cea    în         tă    ri            rea  cre  din   cio      şi lor     Cru    cea   sla        va 

чХ°ттчØчц            т                т                    т  чХ¡ттò                                                                                                                                                                                                            ũŃťũŃťũŃťũŃť    
   în            ge  ri   lor    şi      de  mo  ni  lor   ra                nă. 
 
 
 
 
 
 
 

Utrenia  Sf.Utrenia  Sf.Utrenia  Sf.Utrenia  Sf.  Iosif  de  la  Partos       Iosif  de  la  Partos       Iosif  de  la  Partos       Iosif  de  la  Partos         C. T.C. T.C. T.C. T.    
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L A U D E L EL A U D E L EL A U D E L EL A U D E L E    

ẅ               ‚ґ           Ђ     ū          źƒ 
 Stih: LăudaŃi-L pe El în glas de trâmbiŃă, lăudaŃi-L pe El în psaltire şi în alăută. 

 фсссччтцтттЁöттãт¡чØŨşчссöтс 
             A    vând   tu     su    fle     tul   şi  tru pul cu ră    Ńit   de  pa      timi      Du   hul  Sfânt  în  tru  

ОтÚщсссöтсцЄØŨşчцитччöтЛ°тЌссØ 
   ti   ne    să   lăş     lu    ind,  Cu  vi     oa    se         şi    chi pul   ar     hi    e     ri            ei       a    vând 

ч сц          т                                  т                                             чХ°т                         т             чöт         тÚŨşсссцтçB        т                                        т 
   cu   fap    te     bu  ne  de-a  dreap        ta  te-ai   a     ră  tat       fi     ind   păr   taş   al     sla    vei  dum  

суссØūŃŞтсц              т                          т                                      т    Ёöттãт¡чñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ūŃŞūŃŞūŃŞūŃŞ    
    ne      ze   ieşti     I      o     sif  pen  tru  noi  roa       gă        te. 
 
 Stih: LăudaŃi-l pe El în timpane şi în horă, lăudaŃi-l pe El în strune şi în organe. 

 фсссчтцттцт                    тЁöттãт¡чØŨşччсц 
            Po    doa    ba    hai   nei  mă   ri       rii   ce   le  sfin   Ńi                    te        mai   stră    lu     ci 

тсОтÚщссцтсцЄØŨşччцитчччöтЛ°т 
 tă   prin  fap  te    tu    ai     fă     cu  t-o  pă    rin    te        pur    tă    to   ru    le     de  Dum  ne  zeu 

ЌссØчöттсХ°ттчö   т          тÚŨşсссцттт   т              тсу 
     I        o    sif    pen tru  a    ceas         ta  mi nuni tu faci     prea    lă     u    da   te  pu ru rea, scă  pân 

ссØūŃŞфссцтт Ёöттãт¡чñ                                                                                                                                                                                                                                                                ūŃŞūŃŞūŃŞūŃŞ    
   du    ne        pe    noi    de   toa       te   ne    vo         i         le. 
 
 Stih: LăudaŃi-l pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudaŃi-l pe El în chimvale de strigare. Toată                            
                    suflarea să laude pe Domnul. 

фсссчтцттцттЁöттãт¡чØŨşчссч 
             Ai     cu    nos   cut    ne  gră   i         ta   sla   ă   a   sfin       Ńi        lor,       fru    mu    se     Ńi    

чтсОтÚщссцтсцЄØŨşчцитчтцÙЌс 
   le    ne   vă     zu  te  prea  fe      ri     ci   te    I       o    sif       pri    vin  du   le    a    ju       tă     ne 

Utrenia Utrenia Utrenia Utrenia  S S S Sf.  Iosif  de  la  Partos     f.  Iosif  de  la  Partos     f.  Iosif  de  la  Partos     f.  Iosif  de  la  Partos      C. T.  C. T.  C. T.  C. T.     
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сØчöттсХ°ттчöт                 тÚŨşсссцтч ттçтсу 
  dar,   pen tru  a  ceas          ta  pe  noi  a  cum     cu      ru     gă   ciu  ni    le      ta        le     fă     ne 

ссØūŃŞфссцтçттЁöттãт¡чñ                                                                                                                                                                                                                                                  ŨşŨşŨşŨş    
  păr    taşi       lu     mi    nii    ce  lei     ne  gră   i                    te. 
 
 Slavă..., a lui D. Suceaveanu     

                                                             

 чсуХ°чØçтт¡счхччсØЙöтттхМ¿çчт¡                                  
            Văr     sa               tu       s-a               da         rul     în     bu     ze             le         ta 

чØūłччцÙттсØфØЂöттðçшсàØтÚŨťссЛ°тЌх сØ 
   le         cu     vi     oa se, Pă   rin    te      I                 o   sif              şi      ai    fost          păs       tor 

ссØЄØсчсĐÙЛö шęтсØūłтссĐЛтчЙ¿чЌ 
   Bi     se             ri      cii    lui            Hris         tos       în   vă   Ńând    o     i    le       ce                le 

чсхМ¿çчт¡çчØш¯ęсø°тчØūłтчХ°чØчсЛтсöш¯ 
   cu    vân         tă                           toa                    re      să   crea           dă      în    Tre     i   mea   

тцфсÙĐЛöтшęтсØūłччçчт¡Л¿÷т                   т    Ú   тÚтХцф 
      cea   de      o     fi     i      in    Ńă         în    tru         o                     dum  ne  ze   i        

ЂчØф½сØХà°тò                                                                                                                                                                                                                               ŨťŨťŨťŨť    
                                                     i      re. 
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