
	  

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                            

Duminică 22 mai 2016 

Aostolul: Fapte 9, 32-42 

“În zilele acelea, Petru, trecând pe la toţi, a coborât şi la sfinţii care locuiau în Lida. Şi acolo a găsit pe un 
om, anume Enea, care de opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. Şi Petru i-a zis: Enea, te vindecă Iisus 
Hristos. Ridică-te şi strânge-ţi patul. Şi îndată s-a ridicat. Şi l-au văzut toţi cei ce locuiau în Lida şi în Saron, 
care s-au şi întors la Domnul. Iar în Iope era o uceniţă, cu numele Tavita, care, tâlcuindu-se, se zice 
Căprioară. Aceasta era plină de fapte bune şi de milosteniile pe care le făcea. Şi în zilele acelea ea s-a 
îmbolnăvit şi a murit. Şi, scăldând-o, au pus-o în camera de sus. Şi, fiind aproape Lida de Iope, ucenicii, 
auzind că Petru este în Lida, au trimis pe doi bărbaţi la el, rugându-l: Nu pregeta să vii până la noi. Şi Petru, 
sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus şi l-au înconjurat toate văduvele, plângând 
şi arătând cămăşile şi hainele câte le făcea Căprioara, pe când era cu ele. Şi Petru, scoţând afară pe toţi, a 
îngenunchiat şi s-a rugat şi, întorcându-se către trup, a zis: Tavita, scoală-te! Iar ea şi-a deschis ochii şi, 
văzând pe Petru, a şezut. Şi, dându-i mâna, Petru a ridicat-o şi, chemând pe sfinţi şi pe văduve, le-a dat-o vie. 
Şi s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope şi mulţi au crezut în Domnul.” 

Evanghelia: Ioan 5, 1-15 

“În vremea aceea, s-a suit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care se 
numea pe evreieşte Vitezda şi care avea cinci pridvoare. În aceste pridvoare zăceau mulţime multă de 
bolnavi: orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când 
în scăldătoare şi tulbura apa; şi cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, orice de ce boală era 
cuprins. Atunci era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani. Pe acesta, văzându-l zăcând şi 
ştiind că este aşa încă de multă vreme, l-a întrebat Iisus: voieşti să te faci sănătos? Răspuns-a Lui Bolnavul: 
Doamne, nu am pe nimeni ca să mă bage în scăldătoare, când se tulbură apa; aşa că până când merg eu, altul 
se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el: scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. Şi în clipa aceea s-a făcut omul 
sănătos şi şi-a luat patul său şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: 
este zi de sâmbătă şi nu-ţi este iertat să iei patul. El le-a răspuns: Cel care m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: 
ia-ţi patul tău şi umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ţi-a zis: ia-ţi patul tău şi umblă? Dar cel vindecat 
nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în 
templu şi i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple şi mai rău. 
Atunci omul s-a dus şi a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos.” 

  “Precum aurarul aruncă aurul în topitorie şi-l lasă a se încerca şi curaţi prin foc, tot 
aşa şi Dumnezeu lasă sufletele oamenilor a fi încercate de nenorocire, până ce se 
curăţă şi se lămuresc, şi din această încercare trag mult folos. Deci, dacă vine asupră-
ne vreo cercetare a lui Dumnezeu, nu trebuie să cădem în nedumerire. Căci dacă 
aurarul ştie cât de mult trebuie să lase aurul în foc, şi nu-l tine acolo prea mult, 
Dumnezeu ştie încă mai bine cât de mult trebuie să lase pe oameni în focul curăţiei. Şi 
îndată ce El vede că noi ne-am făcut mai curaţi şi mai buni, încetează cu încercarea, 
ca nu cumva, prin mulţimea chinurilor noi să ne împiedicăm şi să cădem. De aceea, 



să nu ne necăjim şi să nu fim mici la suflet când ne ajunge vreo nenorocire neaşteptată, ci mai vârtos să 
ne lăsăm în voia Domnului Dumnezeu, Care pe toate le ştie mai bine, ca să lămurească sufletul nostru în 
foc până când va binevoi.”                     Sf. Ioan Gură de Aur 
 

CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

AUREL COTIGA   GABRIELA COVACI 

ALTAR BOYS 

BRIAN POSIRCA   ANDREI PĂTRĂU   GEORGE BURLACU 

GRUPUL CORAL 
Repetiții în fiecare zi de joi orele: 18.30-19.30 

Pot participa și copiii peste 14 ani 
Contact: email- mantailiec@yahoo.com   Tel: 289 339 6189 

 
Grupul de dansuri DOINA 

 Repetiţții	  în	  fiecare	  joi	  la	  ora	  19:30	  la	  Casa	  Română. Tot	  românul	  este	  binevenit! 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

21 mai – CONSTANTIN și ELENA 

22 mai – MARCEL 

23 mai– MIHAIL și MARIA 

26 mai – ELENA 

27 mai - IULIU 

                                                                                                         EVENIMENTE 

Vineri 20 mai  
7.00 p.m. – Paraclisul Maicii Domnului 

Cateheza – "Intâlnirea omului cu Cuvântului Domnului aduce fericirea" 
 

Sâmbătă 21 mai 
Sfinții Împărați Constantin și Elena 

9.30 – Utrenia, Sf. Liturghie 
 

 
 

Nou! – Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul parohiei! 
www.biserica.ca 


