
            Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române 
                          “Învierea Domnului” 
 

                            Duminică 22 noiembrie 2015  
 
                              Apostolul: Efeseni 5, 8-19 
 

“Fraţilor, altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul; 
umblaţi ca fii ai luminii! Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr, 
încercând ce este bine-plăcut Domnului. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale 
întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei ruşine 
este a le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este 
descoperit lumină este. Pentru aceea zice: «Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi 
te va lumina Hristos». Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei 
înţelepţi, răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci 
înţelegeţi care este voia Domnului. Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă 
umpleţi de Duhul. Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi 
cântând Domnului, în inimile voastre.” 
 

          Evanghelia:  Luca 12, 16-21 

“Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, 
zicând: Ce voi face că nu am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica 
hambarele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo toate roadele mele şi bunătăţile 
mele; şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-
te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Însă Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de 
la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună 
comori pentru sine însuşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.” 

 
 

“Cu adevărat, viața unui om nu stă în averile sale 
sau în preaplinul său. Cel care este bogat față de 
Dumnezeu, este cu adevărat fericit, căci și-a pus 
nădejdea în cele folositoare. Cine este acesta? 
Vădit, cel care se mulțumește cu puțin și care nu 
iubește bogăția, ci mai degrabă virtutea (Lc. 10, 
42). Este cel ale cărui mâini sunt întinse pentru a-
i ajuta pe cei săraci, alinând suferințele celor 
nevoiași după mijloacele și deplina sa putere. 
Acesta adună comori în cer în hambarele cele mai 
de sus. Unul ca acesta își va afla dobândă la 
virtutea sa și răsplata cuvenită vieții sale drepte și 
fără vină.” 
          

                 Sfântul Chiril al Alexandriei 
 



ALTAR BOYS 
BRIAN POSIRCA ANDREI PĂTRĂU 

 
ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

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 

 
22 noiembrie – CECILIA 
23 noiembrie – ANTONIE 

25 noiembrie – ECATERINA 
 26 noiembrie – STELIAN 
28 noiembrie - ȘTEFAN     

   
 

EVENIMENTE 
 

Sâmbătă 21 noiembrie – Intrarea în biserică a Maicii Domnului 
9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie 

 

 
 
 

 
          
 

Miercuri 25 noiembrie  - 7.00 p.m. 
 

Sfântul Maslu, cu ocazia 
pelerinajului Moaștelor Sfinților 

Calinic de la Cernica și Ioan 
Maximovici 

  
 
 
 
 
 
 

www.biserica.ca 


