
	  

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                            

Duminică 27 martie 2016 

Apostolul:	  Evrei	  1,	  10-14;	  2,	  1-3	  

“Întru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat şi cerurile sunt lucrul mâinilor Tale; ele vor pieri, dar Tu 
rămâi, şi toate ca o haină se vor învechi; ca un pe un veşmânt le vei strânge şi ca o haină vor fi schimbate. 
Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor sfârşi. Şi căruia dintre îngeri a zis Dumnezeu vreodată: «Şezi de-a 
dreapta Mea până când voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale?». Îngerii, oare nu sunt tot duhuri 
slujitoare, trimise ca să slujească, pentru cei ce vor fi moştenitorii mântuirii? Pentru aceea se cuvine ca noi să 
luăm aminte cu atât mai mult la cele auzite, ca nu cumva să ne pierdem. Căci, dacă s-a adeverit cuvântul grăit 
prin îngeri şi orice călcare de poruncă şi orice neascultare şi-a primit dreapta răsplătire, cum vom scăpa noi, 
dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuire care, luând obârşie din propovăduirea Domnului, ne-a fost 
adeverită de cei ce au ascultat-o.” 
 

Evanghelia:	  Marcu	  2,	  1-12	  

“În vremea aceea, a intrat iarăşi Iisus în Capernaum după câteva zile şi s-a auzit că este în casă. Şi îndată s-au 
adunat aşa de mulţi, că nu mai puteau încăpea nici pe locul dinaintea uşii, iar Dânsul le grăia cuvântul lui 
Dumnezeu. Şi au venit la Dânsul aducând un slăbănog, pe care îl purtau patru inşi. Dar, neputând ei să se 
apropie de Dânsul din pricina mulţimii, au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi prin spărtură au coborât 
patul în care zăcea slăbănogul. Atunci, văzând credinţa lor, Iisus a zis slăbănogului: fiule, iartă-se ţie păcatele 
tale. Dar unii dintre cărturarii care erau acolo de faţă cugetau în inimile lor: de ce grăieşte Acesta astfel de 
blasfemii? Cine poate să ierte păcatele, decât numai singur Dumnezeu. Însă Iisus, cunoscând îndată cu duhul 
Său că aşa gândeau ei în sinea lor, le-a zis: de ce cugetaţi acestea în inimile voastre? Ce este mai lesne: a zice 
slăbănogului: iartă-se păcatele tale, sau a zice: scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă? Dar ca să ştiţi că Fiul 
Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănogului: ţie îţi poruncesc: scoală-te ia-ţi patul tău şi 
mergi la casa ta. Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit afară înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi 
preamăreau pe Dumnezeu, zicând: niciodată n-am văzut aşa ceva.” 

 “Văzând credința celor patru, a tămăduit Hristos pe 
paralizat. Ce înseamnă aceasta? Aceasta ne incurajează pe noi 
să credem că putem cere de la Dumnezeu iertare de păcate, 
sănătate, împlinirea bunelor cereri etc, si pentru cei ce nu 
sunt, pentru un motiv sau altul, împreună cu noi la rugăciune: 
pentru cei de acasă, pentru cei aflați în nevoi, pentru cei din 
spitale, pentru cei din închisori, pentru cei care nu pot sau nu 
vor să vină cu noi la biserică. Putem să purtăm în sufletele 
noastre pe cei dragi ai nostri, vii sau adormiți, si să-i 
„aducem” măcar în felul acesta la altar, cerând Bisericii să se roage pentru ei: pentru cei care 
nu pot, pentru cei care nu stiu si pentru cei care nu vor să se roage.”    P.S. Siluan al Slatinei 
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ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

27 martie – LIDIA 

28 martie – ȘTEFAN 

30 martie – IOAN 

1 aprilie – MARIA 

EVENIMENTE 

Vineri 25 martie – Buna Vestire – 9.30  Utrenia, Sf. Liturghie 

 

Miercuri 30 martie – 6 p.m. – Acatist 

Duminică 3 Aprilie - OLIMPIADA DE RELIGIE 
 

Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi anunţă a șaptea ediţie a OLIMPIADEI 
DE RELIGIE. Olimpiada de religie reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează 
copiilor din parohiile Arhiepiscopiei noastre, cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite 
pentru Religie. Participarea la această olimpiadă este opţională şi individuală. Copii, între 9-
18 ani înscrişi sau nu în programul Şcolilor parohiale, pot participa la olimpiadă la nivelul 
uneia dintre cele două categorii de vârstă. 
Aceste categorii sunt:  9-13 ani și 14-18 ani. 
OLIMPIADA va avea ca temă: „Educația religioasă. Să învățăm să-L căutăm pe Dumnezeu!” 
 

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

www.biserica.ca 


