
	  

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                            

Duminică 14 februarie 2016 

Apostolul: 2 Corinteni 6, 16-18; 7, 1 

“Fraților, ce înțelegere este între templul lui Dumnezeu si idoli? Căci noi suntem templu al 
Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis că: "Voi locui în ei si voi umbla si voi fi 
Dumnezeul lor si ei vor fi poporul Meu". De aceea: "Iesiți din mijlocul lor si vă osebiți, zice 
Domnul, si de ce este necurat să nu vă atingeți si Eu vă voi primi pe voi. Si voi fi vouă tată, si 
veți fi Mie fii si fiice", zice Domnul Atotțiitorul. Având deci aceste făgăduințe, iubiților, să ne 
curățim pe noi de toată întinarea trupului si a duhului, desăvârsind sfințenia în frica lui 
Dumnezeu.” 

Evanghelia: Matei 15, 21-28 

“În vremea aceea s-a dus Iisus prin părţile Tirului şi ale Sidonului şi iată că o femeie 
hananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind în calea Lui, striga către Dânsul şi zicea: miluieşte-mă, 
Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns nici 
un cuvânt. Dar, apropiindu-se, ucenicii Săi îl rugau, zicând: da-i drumul, că strigă în urma 
noastră. Iar El, răspunzând, le-a zis: nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale 
casei lui Israel. Dar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă! El însă, 
răspunzând, i-a zis: nu este bine să iei pâinea fiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis Lui: 
adevărat, Doamne, însă şi câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. 
Atunci, răspunzându-i, Iisus i-a zis: o, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie cum voieşti! Şi s-a 
tămăduit fiica ei în ceasul acela.” 
 

“Auzim adesea că noi, “ăștia credincioși”, suntem habotnici, superstițioși, extremiști sau pur 
și simplu proști. Însă Evanghelia ce se citește în duminica aceasta, afirmă exact contrariul: 
credința presupune cunoaștere, iubire și stăruință. Trei virtuți aflate 
astăzi în mare suferință. Dar răsplata este pe masură: ajutorul lui 
Dumnezeu. De care alții se plâng că nu-l mai primesc. Pentru că nici 
nu mai știu să-l ceară. Domnul încerca răbdarea și stăruința acestei 
femei, ca să fie mărturie de lupta pentru idealurile înalte, iubirea de 
mamă fiind ceva unic și înălțător. Iar femeia confirmă, căci, însoțind 
credința cu stăruința, „venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, 
ajută-mă!”. Este cea mai simplă forma de a te adresa divinității: te 
închini și ceri ajutorul. Înțelegând profunzimea acestui gest, creștinii 
au început să se salute între ei cu “Doamne ajuta”, semn al dorinței de 
bine pentru aproapele tău.”                                                                          Pr. Eugen Tănăsescu  



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

DAN BRĂNESCU   ȘTEFAN BOGDAN 

ALTAR BOYS 

BRIAN POSIRCA ANDREI PĂTRĂU  GEORGE BURLACU 

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 19:30 la Casa Română.  Tot românul este binevenit! 

                                            ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

16 februarie – FLAVIU 

17 februarie – TEODOR 

20 februarie - VISARION 

 

EVENIMENTE 

Duminică 21 februarie – Adunarea Generală Anuală a Membrilor Parohiei 

Duminică 6 martie – A 80-a Aniversare a Reuniunii Doamnelor Ortodoxe 

Serbare și Masă Festivă la Casa Română   
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Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului părintele nostru NICOLAE, Arhiepiscopul 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, AROLA (The Association of 
Romanian Orthodox Ladies Auxiliaries)  organizează cu prilejul Anului omagial al educaţiei 
religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim 
Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti, patru tabere duhovnicești în anul 2016 pentru 
femeile creștine din parohiile Arhiepiscopiei noastre.     În Protopopiatul Canadei de Est 
între 18-20 Martie la Crieff Hills Community Center, 7098 Concession 1 R.R., Puslinch, ON  
N0B 2J0. Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați  Gabriela Covaci  
covacigaby@gmail.com și Monica Mihălceanu mihalceanu.mm@gmail.com  

                                                                                                Pr. Daniel Ene                                                                                    	  

Nou! – Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul parohiei! 

www.biserica.ca 


