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                                          Apostolul: Efeseni 4, 7-13 
 

“Fraţilor, fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui 
Hristos. Pentru aceea zice: «Suindu-Se la înălţime, a robit robime şi a dat daruri oamenilor». 
Iar aceea că: «S-a suit» - ce înseamnă decât că S-a pogorât în părţile cele mai de jos ale 
pământului? Cel ce S-a pogorât, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe 
toate să le umple. Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii 
păstori şi învăţători, spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos, 
până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea 
bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos.’ 
 

Evanghelia: Matei 4, 12-17 
 

“În vremea aceea, auzind că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus s-a dus în Galileea; şi părăsind 
Nazaretul a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftalim, 
ca să se împlinească ce s-a scris prin Isaia proorocul, care zice: pământul lui Zabulon şi 
pământul lui Neftalim, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea 
în întuneric a văzut lumină mare şi celor care şedeau în ţinutul şi în umbra morţii, lumină le-a 
răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască: pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia 
cerurilor.” 
 

 “Hristos ne cheamă să cugetăm la starea noastră în 
fiecare zi. Cercetarea gândurilor, mărturisirea 
păcatelor: acestea sunt parte integrantă a vieţii de 
nevoinţă, a creşterii întru Împărăţie. A înceta 
necontenita cercetare de sine a inimii înseamnă a 
cădea pradă trândăviei ucigătoare de suflet a 
neamului omenesc în starea lui de păcat: mulţumit 
în voia proprie, satisfăcut cu starea lui de acum – 
oricare ar fi aceasta – şi nepăsător faţă de lucrarea 
trudnică a transformării întru Hristos. O viaţă 
creştinească adevărată, este una care se cercetează neîncetat pe sine, văzându-şi slăbiciunea şi 
căutând o cale de scăpare din robia păcatului. Conştient că viaţa aceasta pământească se 
sfârşeşte, că sufletul negreşit se va despărţi de trup, creştinul trebuie să trăiască zi de zi în 
lupta neabătută a înnoirii. Este o luptă cu nădejde, căci Domnul făgăduieşte Împărăţia celor 
care o vor lua prin străduinţă şi încredinţează pe fiecare persoană de prezenţa Lui continuă în 
această luptă: Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Mai mult, precum tot 
El ne încredinţează, biruinţa în lupta împotriva păcatului şi a stricăciunii,: căci cele ce sunt cu 
neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu, iar Apostolul adaugă: Toate le pot întru 
Hristos, Cel care mă întăreşte.”                      Arhmandritul IRINEU 

 



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 

 

                            
 

10 ianuarie – GRIGORE 
12 ianuarie – TATIANA 

13 ianuarie – EMIL și IACOB 
15 ianuarie – PAVEL și IOAN 

 
 Sfinţirea caselor la început de an nou! 
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