
            Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române 
                          “Învierea Domnului” 
 

                            Duminică 18 octombrie 2015  
 

                             Apostolul: Galateni 1, 11-19 
 

“Fraţilor, vă fac cunoscut că Evanghelia cea binevestită de mine nu este 
după om; pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea 
lui Iisus Hristos. Căci aţi auzit despre purtarea mea de altădată întru iudaism, că prigoneam 
peste măsură Biserica lui Dumnezeu şi o pustiiam, şi spoream în iudaism mai mult decât 
mulţi dintre cei care erau de vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele 
părinteşti. Dar când a binevoit Dumnezeu, Care m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a 
chemat prin harul Său, să descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la 
neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup şi de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la 
Apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia şi m-am întors iarăşi la Damasc. Apoi, 
după trei ani, m-am suit la Ierusalim, ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece 
zile. Iar pe altul din apostoli n-am văzut, decât numai pe Iacov, fratele Domnului.” 
 

      Evanghelia:  Luca 7, 11-16 

 “În vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraş numit Nain, şi împreună cu Dânsul mergeau mulţi 
ucenici ai Lui şi popor mult. Iar când s-au apropiat de poarta oraşului, iată scoteau un mort, 
singurul fecior al maicii sale, şi era ea văduvă; iar din oraş popor mult era cu dânsa. Şi, 
văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: nu mai plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a 
atins de cosciug, iar cei care-l duceau au stat şi El a zis: tânărule, ţie îţi zic, scoală-te!Iar cel 
ce fusse mort s-a sculat în sus şi a început să vorbească. Iar Iisus l-a dat maicii sale. Şi frică i-
a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: un prooroc mare s-a ridicat între noi, şi: 
Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.” 
 

 “Dacă s-ar teme oamenii de Dumnezeu măcar 
pe jumătate aşa cum se tem de moarte, nu s-ar 
mai teme de moarte. Domnului i-a fost milă de 
acea biată mamă. „Nu plânge!” i-a spus. Era 
văduvă, era singură. Acum murise şi singurul 
ei fiu, nu mai avea pe nimeni. Dar Dumnezeu? 
Poate să fie cineva singur când Dumnezeu e cu 
el? Poate omul să aibă o însoţire mai strânsă? 
Nu-i Dumnezeu mai aproape de noi decât ne 
sunt mama şi tatăl, şi fraţii, şi surorile, fiii şi 
fiicele? El ne dă rude, şi tot El le ia de la noi, 
dar de părăsit nu ne părăseşte; ochiul Său nu 
osteneşte a ne veghea, dragostea Lui nu se 
schimbă niciodată. Străpungerea morţii ne 
uneşte şi mai strâns cu Dumnezeul nostru, cel 
viu.”             Sf. Nicolae Velimirovici 
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ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

Informații: D-na Gabriela Covaci, D-na Mirela Burgui  

 Grupul de dansuri ARTA 
“Haideți să dansăm și să cântăm făloși românește și pe plaiurile canadiene” 

Repetiții în fiecare joi la ora 19:00 la Casa Română 
Tot românul este binevenit! 

 
                                                    ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
18 octombrie – MARIN 

19 octombrie – FELIX 

21 octombrie – VISARION și SOFRONIE 
23 octombrie - IACOB 

 
 
 

EVENIMENTE 
 

Luni 26 octombrie – Sf. Mare Mucenic Dimitrie   
 

Duminică 1 noiembrie – A 99 Aniversare a Parohiei 
 

Sâmbătă 7 Noiembrie – Pomenirea Morților 
 

 
 
 
 
 
        
  
 
 
 
 
 

 
 

 Duminică 8 noiembrie  
 Sf. Arhanghelii Mihail și Gavriil 

 
Adunarea Generală A Membrilor Parohiei 
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