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                         Duminică 3 ianuarie 2015  
   

                                       Apostolul: 2 Timotei, 4, 5-8 
 

“Fiule Timotei, fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba 
ta fă-o deplin! Că eu de-acum mă jertfesc şi vremea despărţirii mele s-a apropiat. Lupta cea 
bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa 
dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci 
şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui.” 
 

Evanghelia:  Marcu 1, 1-6 

“Inceputul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dupa cum este scris in prorocul 
Isaia: "Iata, trimit inaintea Ta pe solul Meu, care Iti va pregati calea…  glasul celui ce striga 
in pustiu: "Pregatiti calea Domnului, neteziti-I cararile", a venit Ioan care boteza in pustiu, 
propovaduind botezul pocaintei spre iertarea pacatelor. Tot tinutul Iudeii si toti locuitorii 
Ierusalimului au inceput sa iasa la el; si, marturisindu-si pacatele, erau botezati de el in raul 
Iordan. Ioan era imbracat cu o haina de par de camila, si imprejurul mijlocului era incins cu 
un brau de curea. El se hranea cu lacuste si miere salbatica. Ioan propovaduia si zicea: "Dupa 
mine vine Cel ce este mai puternic decat mine, caruia eu nu sunt vrednic sa ma plec sa-I 
dezleg curelele incaltamintei. Eu, v-am botezat cu apa; dar El va va boteza cu Duhul Sfant."  
 
“Sărbătoarea Botezului Domnului, a Epifaniei sau a 
Teofaniei, este și sărbătoarea arătării Preasfintei Treimi, 
pentru că la Botezul Domnului S-a arătat, lucrarea 
Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Această minune 
dumnezeiască s-a făcut când Mântuitorul Iisus Hristos a 
ieșit în public și S-a botezat în apele Iordanului, la vârsta 
de 30 de ani. Atunci, deodată cu Persoana lui Dumnezeu 
Fiul devenit Om pentru oameni, Se arată și Celelalte două 
Persoane ale Preasfintei Treimi. Duhul Sfânt în chip de 
porumbel coboară peste Fiul lui Dumnezeu devenit Om, 
îndată după ce a ieșit din apele Iordanului, iar glasul 
Tatălui ceresc se aude zicând: 'Acesta este Fiul Meu cel 
iubit întru care am binevoit'. Din acest motiv, troparul 
Botezului Domnului pune accentul tocmai pe arătarea 
Preasfintei Treimi: 'În Iordan, botezându-Te Tu, Doamne, 
închinarea Treimii s-a arătat, că glasul Părintelui a 
mărturisit Ție, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, și Duhul, în 
chip de porumbel, a adeverit întărirea  cuvântului. Cel ce 
Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, 
slavă Ție'.”               PF Patriarh Daniel 

 



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 

 
7 ianuarie – IOAN 

8 ianuarie – DOMNICA 
9 ianuarie – PETRU  

 

EVENIMENTE 
 

Miercuri 6 ianuarie – BOTEZUL DOMNULUI – 10.30 Sf. Liturghie 
Sfinţirea Apei de Bobotează 

 

 
 

Joi 7 ianuarie – Sf. Ioan Botezătorul – 10.30 Sf. Liturghie 
 

Începând de joi 7 ianuarie – Sfinţirea caselor la început de an nou! 

 
 

www.biserica.ca 


