Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române
“Învierea Domnului”
Duminică 15 noiembrie 2015
Apostolul: Efeseni 4, 1-7
“Fraților, va indemn, eu cel intemnitat pentru Domnul, sa umblati cu
vrednicie, dupa chemarea cu care ati fost chemati, cu toata smerenia si blindetea, cu
indelunga-rabdare, ingaduindu-va unii pe altii in iubire, silindu-va sa paziti unitatea Duhului,
intru legatura pacii. Este un trup si un Duh, precum si chemati ati fost la o singura nadejde a
chemarii voastre; este un Domn, o credinta, un botez, un Dumnezeu si Tatal tuturor, Care este
peste toate si prin toate si intru toti. Iar fiecaruia dintre noi, i s-a dat harul dupa masura
darului lui Hristos.”
Evanghelia: Luca 10, 25-37
“În vremea aceea, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac
ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar
el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot
sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a
zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la
Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au
plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a
trecut pe alături. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături.
Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă, Şi,
apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său,
l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat
gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Care
din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a
făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.”
“Prea des ne-am lăsat furați de ideea că
noi trebuie să fim ca samarineanul. Dar
să luăm aminte! Noi suntem căzuți pe
cale! Ni se cere doar să recunoaștem
Samarineanul, Căruia nu-I suntem
indiferenți. Pe Cel Care ne poate scoate
din sanțurile unde tâlharii ne-au facut
vecini cu moartea. Să vedem, în sfârsit,
că izbăvirea vine de la Acela Care toate
le face ca Dumnezeu. Care Se pleacă
spre cei aflați la marginea căilor de
acces între credință (Ierusalim) și viața
cotidiană (Ierihon), răniți de tâlharii-

diavoli. Hristos Mângâietorul, Care-Și întinge-n untdelemn mâna, pentru ca atingând rănile,
ele să se transforme în semne ale biruirii morții. Hristos Biruitorul, Care are unde să-Și
așeze pe omul rănit și, mai ales, are disponibilitate să plătească și datoria până la
înzdrăvenirea totală!”
Pr. Constantin Necula
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Informații: D-na Gabriela Covaci
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
16 noiembrie – MATEI
17 noiembrie – GRIGORIE
18 noiembrie – ROMAN

EVENIMENTE
15 noiembrie – Începutul Postului Nașterii Domnului
Vineri 20 noiembrie – 6.00 p.m. - Paraclisul Maicii Domnului
Sâmbătă 16 noiembrie – Intrarea în biserică a Maicii Domnului
9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie
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