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NOTÅ ED ITOR IALÅ

Mineiul pe octombrie este cartea de cult care cuprinde textele liturgice
cântate sau rostite în cinstea Sfin]ilor din fiecare zi a acestei luni, în

cadrul Vecerniei [i Utreniei. Aceste Slujbe ofer\ credincio[ilor ortodoc[i posi-
bilitatea sl\virii lui Dumnezeu, preacinstirii Maicii Domnului [i vener\rii
Sfin]ilor Lui, prin intermediul imnografiei alc\tuite, îmbog\]ite [i aprobate de
Biseric\ de-a lungul secolelor. Luna octombrie este a doua din anul bisericesc,
a opta din vechiul calendar roman – dup\ cum îi spune [i numele –  [i a zecea
în actualul calendar civil. Ea se deschide cu praznicul Acoper\mântului
Maicii Domnului, care aminte[te ar\tarea minunat\ a Preasfintei N\sc\toare de
Dumnezeu, înconjurat\ de Sfin]i, în biserica Vlaherne din Constantinopol.
Acest eveniment ne-o prezint\ pe Preasfânta Fecioar\ ca rug\toare neîncetat\
pentru Biseric\ [i lume. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luând 
în considerare cinstirea panortodox\ a acestei s\rb\tori, precum [i sporita evla-
vie a credincio[ilor, a hot\rât înscrierea ei cu cruce ro[ie, prin hot\rârea 
nr. 4130/2014, spre a fi s\vâr[it dup\ cuviin]\ acest praznic al Maicii Domnului,
singurul din aceast\ lun\.

Pentru românii dreptcredincio[i, luna octombrie înseamn\ [i bucuria întâl-
nirii cu Sfânta Cuvioas\ Parascheva de la Ia[i (14 octombrie) [i cu Sfântul
Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucure[tilor (27 octombrie), în cadrul
celor mai mari pelerinaje na]ionale pentru cinstirea sfintelor lor moa[te, care
binecuvinteaz\ p\mântul românesc de secole.    

Sfin]ii celebra]i în acest r\stimp ne poart\ prin istoria biblic\, reprezentat\,
din Vechiul Testament, de Drep]ii Avraam [i Lot [i de Prorocii Ioil [i Oseea,
iar, din Noul Testament, de Sfin]i Apostoli, precum Toma [i Iacob al lui Alfeu,
Iacob – rudenia Domnului, Luca Evanghelistul, Filip diaconul, Anania, Cleopa
[i Stahie, ori de alte persoane sfinte, precum Longhin – suta[ul de lâng\ Cruce,
Procla – so]ia lui Pilat, sau Tavita din Iope. Sfântul Apostol Andrei este cinstit
în mod special în Biserica Ortodox\ Român\ [i în aceast\ lun\, prin s\rb\toarea
Aducerii moa[telor sale la Ia[i (13 octombrie). Remarc\m, în sinaxarul acestei
luni, prezen]a mai multor Sfin]i din epoca apostolic\ [i postapostolic\, printre
care Sfin]ii Ierarhi Dionisie Areopagitul [i Ierotei – episcopi ai Atenei. Totodat\



avem prilejul s\ cinstim acum martiri ai primelor secole cre[tine, ca Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie – mult venerat în }\rile Române [i care, potrivit cerce -
t\rilor recente, provenea dintre dacoromanii cre[tini din Sirmium, sau ca Sfin]ii
Mari Mucenici Serghie [i Vah – ale c\ror sfinte moa[te sunt închinate la Craiova
[i în biserica Palatului Cotroceni din Bucure[ti, ori ca Sfântul Mucenic Artemie –
din ale c\rui sfinte moa[te o parte se afl\ la M\n\stirea C\ld\ru[ani. 

În aceea[i lun\ întâlnim Slujba dedicat\ Sfin]ilor P\rin]i de la Sinodul al
VII-lea Ecumenic, ]inut la Niceea în anul 787 pentru precizarea înv\]\turii pri-
vind cinstirea sfintelor icoane, dar [i Slujbe închinate unor mari Sfin]i Ierarhi
din istoria Bisericii, precum Sfin]ii Ciprian al Antiohiei Pisidiei, Averchie al
Ierapolei [i Firmilian al Cezareei Capadociei, sau unor Sfin]i Cuvio[i, ca
Ilarion cel Mare, Ioan de la Rila [i Gherasim din Chefalonia. 

O pleiad\ de Sfin]i t\m\duitori, doctori f\r\ de argin]i, sunt pomeni]i
acum, precum Sfin]ii Cosma, Damian, Leontie, Antim [i Euprepie, fra]i din
Arabia, Carp episcopul [i Papil diaconul, Zinaida [i Filonila, Zenovie episcopul
[i sora sa, Zenovia, oferind mijlocirea lor spre vindecarea sufleteasc\ [i tru-
peasc\ a celor ce le solicit\, cu credin]\, grabnica ocrotire. 

Totodat\, familiile cre[tine î[i pot îndrepta rug\ciunea spre pl\cu]ii lui
Dumnezeu cinsti]i în aceast\ lun\, care au fost modele de vie]uire sfânt\ în
via]a de familie sau care au dus la des\vâr[ire leg\tura lor de rudenie, precum
Sfin]ii so]i Terentie [i Neonila cu cei [apte copii ai lor, Mucenicii izvorâtori de
mir Seleuc [i Stratonichia, dar [i Andronic [i Atanasia, ori Sfin]ii Audact [i fiica
sa Calistena, Chiriac episcopul [i mama sa Ana, Avramie pustnicul [i nepoata sa
Maria, fra]ii Evlampie [i Evlampia, Zenovie [i Zenovia, Papil [i Agatonica, [i
cei patru fra]i Mucenici Asterie, Claudiu, Neon [i Neonila.

Un num\r important de mari imnografi [i melozi ai Bisericii r\s\ritene
sunt s\rb\tori]i în aceast\ perioad\ a lunii octombrie: Sfântul Roman Melodul 
– creatorul Condacului, Sfin]ii Ierarhi Cosma de Maiuma, Teofan al Niceei [i
Gheorghe al Amastridei – alc\tuitori de Canoane imnografice, precum [i vesti]ii
compozitori [i interpre]i de muzic\ bisericeasc\, Sfin]ii Cuvio[i Ioan Cucuzel [i
Grigorie Athonitul.

Cu binecuvântarea Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, aceast\ nou\ edi]ie a Mineiului pe octombrie a fost îmbo -
g\]it\ cu Slujbele Sfin]ilor români pr\znui]i în aceast\ lun\, prin texte liturgice
complete, aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Sfin]ii
Cuvio[i Iosif [i Chiriac de la Bisericani, Sfin]ii Cuvio[i Daniil [i Misail de
la M\n\stirea Turnu, Sfin]ii M\rturisitori din Ardeal: Visarion, Sofronie,
Oprea, Ioan [i Moise, precum [i Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul }\rii
Române[ti.

Edi]ia de fa]\ beneficiaz\ de un text diortosit, precum [i de îndrum\ri litur-
gice mai extinse, spre folosul sfin]i]ilor slujitori, al cânt\re]ilor biserice[ti [i al
tuturor credincio[ilor rug\tori [i doritori de comuniune cu Sfin]ii. 
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Z I U A  Î N T Â I

Pomenirea Sfântului Apostol
Anania, a Cuviosului P\rintelui 
nostru Roman Melodul, a Acope -
r\mântului Maicii Domnului [i a
Sfin]ilor Cuvio[i Iosif [i Chiriac de
la Bisericani (a c\ror Slujb\ s-a
a[ezat dup\ cea a zilei).

SE CUVINE A {TI C|:

În aceast\ zi, în Biserica Ortodox\ Rus\
se pr\znuie[te Acoper\mântul Preasfintei
N\sc\toarei de Dumnezeu [i pururea
Fecioarei Maria, cu priveghere. De aici am
luat [i noi obiceiul ca în m\n\stirile noas-
tre, s\ pr\znuim acest praznic cu prive -
ghere. Pentru aceasta, s-a a[ezat în aceast\
zi [i slujba Acoper\mântului, dup\ cea a
Sfin]ilor zilei; pentru ca aceia care vor
avea mult\ evlavie la Preasfânta N\sc\ -
toare de Dumnezeu, s\ cânte [i aceast\

slujb\ dup\ cum arat\ Tipicul de la
sfâr[itul acestei c\r]i.

L A  V E C E R N I E

La Doamne, strigat-am..., se pun stihi -
rile pe 6: 3 ale Apostolului [i 3 ale
Cuviosului Roman.

Stihirile Apostolului, glasul al 4-lea:

Podobie: Cel ce de sus ai fost chemat...

Pe cel ce a luat raz\ dum-
nezeiasc\, atunci când,

prin voin]a cea mai bun\, fiind
orbit, Saul, cel mai înainte
cuprins de întuneric, a venit 
la tine, cerând dumnezeiasc\
cur\ ]ire, preafericite, ca un
Ierarh în]elept, fiu l-ai f\cut
prin Botez, pe acela care avea

L U N A
OCTOMBRIE

ARE TREIZECI {I UNA DE ZILE

ZIUA ARE 11 CEASURI {I NOAPTEA 13 CEASURI



s\ aduc\ lumea la mo[tenirea
fiiasc\. Pentru aceasta, îm -
preun\ cu acesta, te fericim 
pe tine, Anania, de Dumnezeu
în]elep]ite, Apostole al lui
Hristos, care te rogi s\ ne mân-
tuim noi.

Înv\]ându-te în chip uimitor
cele dumnezeie[ti, mai tare
decât tunetul ai trâmbi]at, feri-
cite, mântuitorul cuvânt al lui
Dumnezeu [i pe cei ce dormeau
în mormintele de[ert\ciunii i-ai
de[teptat; care, lep\dând omo-
rârea ce locuie[te împreun\ cu
cei mor]i, pe cei ]inu]i în iad 
i-ai întors înapoi. Pe ace[tia i-ai
f\cut vase cinstite, Celui ce a
omorât pe omorâtorul lui Iisus,
St\pânului [i Mântuitorului
sufletelor noastre.

Ca un purt\tor de lumin\, ca
un dumnezeiesc propov\duitor,
ca un m\rturisitor de Dum -
nezeu ales al P\timirilor lui
Hristos [i mo[tenitor împreun\
al m\ririi celei negr\ite, ce va
s\ se arate, [i p\rta[ fiind îm -
preun\ cu St\pânul, [i desf\ -
tân du-te în rev\rs\rile de
lumin\, care izvor\sc pururea
din lumina cea neapus\, de
Dumnezeu gr\itorule, pe cei ce
s\vâr[esc acum luminat\ pr\z -
nuirea ta, izb\ve[te-i, Anania,
prin rug\ciunile tale de nevoile
cele întunecate.

Alte stihiri, ale Cuviosului Roman, glasul 1:

Podobie: Ceea ce e[ti bucuria...

F\c\torul de cânt\ri, al\uta
dumnezeiescului Duh, privi-
ghetoarea, greierul dumneze-
ie[tilor cânt\ri, fluierul Bise -
ricii, pune înaintea noastr\ a
tuturor osp\]ul lui cel de cân -
t\ri [i din acesta vesele[te pe
gânditorii de Dumnezeu.

Sfe[nicul cel prealuminos [i
prealimpede, vioara cea de
cân tare, struna cuvintelor Du -
hu lui celor bine-gr\itoare, cânt\
luminat, înv\]ând toat\ lumea
a preasl\vi cu glasuri neînce -
tate o lumin\ a Dum nezeirii.

Tu, ca unul care stai înaintea
St\pânului tuturor [i ai îndr\z -
neal\ la El, P\rinte, adu-]i
aminte de noi, care s\vâr[im
lu minat\ pr\znuirea ta, s\ ne
iz b\vim de primejdii [i de neca -
zuri, Roman, de Dum nezeu
fericite.

Slav\..., a Apostolului, glasul 1:

Alc\tuire a lui Vizantie, iar dup\ al]ii, 

a lui Anatolie.

Pe vasul cel ales, marele l\ca[
al Duhului, pe Pavel Apostolul
l-ai luminat, Apostole, prin des-
coperire de la Dumnezeu în[ti -
in]ându-te, ca un însu]i v\z\tor
al Cuvântului, t\inuitor minu-
nilor Lui [i Apostol mai înainte
de ucenic [i iconom credincios
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al Legii celei Noi a lui Hristos.
Pentru aceasta, urmând Înv\ -
]\  torului t\u Hristos, sângele
]i-ai v\rsat, m\rturisitor f\cân -
du-te cu p\timirea cea muce -
niceasc\, Anania, Ierarhe în ]e -
lep te, [i, alergarea s\vâr[in -
du-]i [i credin]a nefurat\
p\zind, împreun\ cu ale[ii cei
de sus, întru în\l]ime s\l\[lu -
indu-te, roag\-te s\ se mântu-
iasc\ sufletele noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,
acela[i glas:

Podobie: Preal\uda]ilor Mucenici...

Ceea ce e[ti adâncul milei,
miluie[te-m\ pe mine, cel ce 
m-am f\cut adânc al necur\ -
]iei, [i spal\-mi toat\ necur\]ia
patimilor mele, cu lacrimile
poc\in]ei; lumineaz\-m\ cu
dumnezeiasca umilin]\ [i-mi
d\ruie[te gândire smerit\ [i
mântuitoare zdrobire de inim\
cu adev\rat.

A Crucii, a N\sc\toarei de Dumnezeu,
acela[i glas [i podobie:

Dac\ L-a v\zut Mielu[eaua [i
St\pâna cea cu totul f\r\ de
prihan\ pe Mielu[elul s\u pe
Cruce, neavând chip, nici fru-
muse]e, plângând, a zis: Vai
mie! Unde a apus frumuse]ea
Ta, Preadulcele meu Fiu? Unde
buna podoab\? Unde harul cel
str\lucitor al chipului t\u, Fiul
meu, Preaiubit?

L A  S T I H O A V N |

Se pun stihirile din Octoih.

Apoi aceast\ stihir\ a Apostolului, 
glasul al 4-lea, însu[i glasul:

Stih: În tot p\mântul a ie[it vestirea lor
[i la marginile lumii cuvintele lor (Ps. 18, 4).

Vas purt\tor de chinuri te-ai
ar\tat, Anania Apostole, [i, cu
pietrele ca [i cu ni[te flori aco-
perindu-te, pentru Cel ce a
p\timit cu trupul pentru noi,
de bun\voie sângele ]i-ai v\r -
sat. Pentru aceasta, Damascul
se laud\ ast\zi cu sfin]it\ pr\z -
nuirea ta; [i nu numai acela, ci,
[i toat\ partea cea de sub soare,
semnele minunilor tale propo -
v\duindu-le, strig\: Roag\-te
lui Dumnezeu, s\ ne d\ruiasc\
nou\ iertare de p\cate.

Slav\..., a Cuviosului, glasul al 6-lea:

Început întâi al celor buni 
te-ai ar\tat [i pricin\ de mân-
tuire, Roman, P\rintele nostru;
c\ alc\tuind cântare îngereas -
c\, cu dumnezeiasc\ cuviin]\
]i-ai ar\tat petrecerea ta. Pe
Hristos Dumnezeu roag\-L, s\
scape de ispite [i de nevoi pe cei
ce te laud\ pe tine.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu,

acela[i glas:

Podobie: A treia zi ai înviat...

Sprijinitoare [i acoper\mânt
îmi e[ti, ceea ce e[ti cu totul
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f\r\ prihan\, de Dumnezeu
N\sc\toare; c\ pe tine te am
ajut\toare în nevoi, în boli [i în
necazuri, [i pe tine, ceea ce e[ti
f\r\ prihan\, te sl\vesc.

A Crucii, a N\sc\toarei de Dumnezeu,

acela[i glas [i podobie:

Dac\ Te-a v\zut Preacurata,
pe Tine, pe Cruce r\stignit,
plângând, a strigat ca o maic\:
Fiul meu [i Dumnezeul meu!
Preadulcele meu Fiu! Cum
suferi P\timire de ocar\?

Troparul Apostolului, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte, Anania...

Slav\..., al Cuviosului, glasul al 8-lea:

Întru tine, P\rinte, cu osârdie...

Alt tropar al Cuviosului, glasul al 6-lea:

Podobie: Puterile îngere[ti…

Str\lucind cu mul]imea da -
rurilor duhovnice[ti, ai avut
mare înv\]\toare pe N\sc\toa-
rea de Dumnezeu, pe Fecioara
Maria, cea preal\udat\, care
te-a înv\]at pe tine cele dum -
nezeie[ti, preaîn]elepte; de
unde graiurile cele înalte ale
dogmelor celor lui Dumnezeu
cuviincioase, ai luminat Bise -
rica lui Hristos, Roman. C\ruia
te roag\, s\ se mântuiasc\ su -
fle tele noastre.

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu.

(caut\-le la sfâr[itul c\r]ii)

L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
troparul Apostolului (de dou\ ori), Slav\...,
al Cuviosului, {i acum..., al N\sc\toarei de
Dumnezeu.

Dup\ obi[nuitele Catisme, Sedelnele
din Octoih.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Se pune un Canon din Octoih, cu Irmo -
sul, pe 6, [i dou\ Canoane ale Sfin]ilor, pe 8.

CANONUL  Apostolului

Alc\tuire a lui Ioan Monahul.

Cântarea I, glasul al 8-lea:

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat
[i din r\utatea Egiptului

«sc\pând, israeliteanul striga:
«Mântuitorului [i Dumnezeu lui
«nostru s\-I cânt\m».

S\ deschidem gur\ l\ud\ -
toare, s\ ne limpezim limba to]i
credincio[ii, întru pomenirea
lui Anania arhip\storul, [i cu el
s\ cânt\m Dumnezeului nostru.

Mirelui celui Preacurat, lui
Hristos, a adus Anania m\ritul,
pe mireasa cea nespurcat\,
Biserica aceasta de aici; cu
acesta, luminat, Dumnezeului
nostru s\-I cânt\m.

Întâi ucenic fiind, ucenicului
celui nou, prigonitorului celui
de demult, i-ai dat s\ vad\,
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Anania, [i cân]i cu dulcea]\:
Dumnezeului nostru s\-I cân -
t\m.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cetele îngere[ti [i omene[ti,
pe tine, Maic\ nenuntit\, neîn-
cetat te laud\; c\ pe Ziditorul
lor ca pe un prunc, în bra]ele
tale L-ai purtat. 

CANONUL  Cuviosului

Cântarea I, glasul al 6-lea:

Irmos: Ca pe uscat umblând Israel...

Trimite-ne nou\ din cer
raze d\t\toare de lu min\,

prin rug\ciunile tale, în]elepte
Roman dumnezeiescule, ca s\
l\ud\m întru cânt\ri sfin]it\
pomenirea ta.

Din tinere]e dându-te pe tine
cu totul lui Hristos, ai urmat
Lui, luminându-]i-se gândul
prin raze d\t\toare de lumin\,
Roman.

Slav\...

Fiind împodobit cu frumu-
se]ea Sfântului Duh, care lu -
creaz\ toate, ca o stea lumi-
noas\ te-ai ar\tat, în]elepte
Roman, cu lumina virtu]ilor,
pân\ la marginile lumii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Din tine a ie[it, în chip de
netâlcuit, Cuvântul lui Dum -
nezeu cel dimpreun\ f\r\ de
început, în zilele cele de pe

urm\ [i pe omul cel dintâi,
Adam, care era c\zut, l-a 
reînnoit.

Cântarea a 3-a:

Irmosul:

Tu e[ti înt\rirea celor ce
alearg\ la Tine, Doamne;

«Tu e[ti lumina celor întuneca]i
«[i pe Tine Te laud\ duhul
«meu».

Urmând poruncilor înv\]\ -
to rului t\u, ai fost arhiereu [i
jertf\, purt\torule de chinuri,
Apostole.

Prin rug\ciunile tale cele
bine îmblânzitoare, milostiv f\
pe Mântuitorul, celor ce te
laud\ pe tine, Anania, Apostole.

Toat\ pornirea fiarei a legat-o
]ie Domnul, ar\tându-se în lu -
min\ în chip de negr\it, întune-
când fa]a lui.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine to]i cre[tinii te-am
agonisit sc\pare [i zid al nos-
tru; pe tine te m\rim neîncetat,
ceea ce nu [tii de mire.

Canonul Cuviosului

Irmos: Nu este sfânt precum Tu...

Gândul t\u, în]elepte
Roman, s-a f\cut l\ca[

Sfintei Treimi, plin de [tiin]a
cea adev\rat\, cu bun\ cre-
din]\, care revars\ înv\]\turi
dumnezeie[ti.
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