
            Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române 
                          “Învierea Domnului” 
 

                         Duminică 6 decembrie 2015  
       

                          Apostolul: Efeseni 6, 10-17 
 

“Fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu 
toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră 
nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în 
văzduh. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea 
rea şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi, deci, tari, având mijlocul vostru încins 
cu adevărul şi îmbrăcaţi fiind cu platoşa dreptăţii, şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind 
pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate 
săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este 
cuvântul lui Dumnezeu.” 

Evanghelia: Luca 13, 10-17 
 

“În vremea aceea Iisus învăţa, într-o zi de sâmbătă, în sinagogă. Şi iată era acolo o femeie 
care avea, de optsprezece ani, un duh de slăbiciune, şi care era gârbovă de nu putea să se 
ridice în sus nicidecum. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: femeie, eşti dezlegată de 
neputinţa ta. Şi şi-a pus mâinile peste dânsa şi îndată s-a îndreptat şi a început să slăvească pe 
Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii, mâniindu-se, pentru că Iisus o vindecase sâmbăta, a 
luat cuvântul şi a grăit poporului: şase zile sunt în care trebuie să se lucreze omul; deci veniţi 
în aceste zile şi vă vindecaţi, şi nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: 
făţarnicilor, fiecare dintre voi nu-şi dezleagă, oare, în ziua sâmbetei, boul sau asinul de la 
iesle şi nu-l duce să-l adape? Dar această femeie, care este fiica lui Avraam şi pe care a legat-
o Satana, iată, de optsprezece ani, nu se cădea, oare, să fie dezlegată de legătura ei în ziua 
sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei care erau împotriva Lui, iar poporul întreg 
se bucura de faptele măreţe săvârşite de Dânsul.” 

 
 

   Dragul meu Moș Nicolae, 
   vii la mine în odaie? 
   Eu, să știi, m-am pregătit, 
   ghetele le-am lustruit. 
   Te rog să îmi pui în ele: 
   ciocolată, bombonele, 
   jucării și acadele, 
   mă gândesc numai la ele. 
   Orice-mi pui sunt bucuros 
   și îți multumesc frumos! 
 
 



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 

 
6 decembrie – NICOLAE 

7 decembrie – FILOFTEIA 
8 decembrie – CEZAR 

9 decembrie – ANA 
11 decembrie – DANIEL și LUCA 

12 decembrie – SPIRIDON și ALEXANDRU   
 
 

   EVENIMENTE 
 

         Sâmbătă 5 decembrie  
 

         9.30 a.m. – Acatistul Sfântului Nicolae   
 

“Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-ai arătat pe tine, turmei 
tale. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate.  

Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miercuri 9 decembrie  
7.00 p.m. - Taina Sfântului Maslu 

 
www.biserica.ca 


