
	   	  

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             

Duminică 14 august 2016 

Apostolul: I Corinteni 1, 10-17 

   “Fraţilor, vă îndemn, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi 
să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere; 
căci, fraţii mei, despre voi, prin cei din casa lui Hloe, mi-a venit ştire că la voi sunt certuri. Şi 
spun aceasta, că fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu 
sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos! Oare s-a împărţit Hristos? Nu cumva s-a răstignit 
Pavel pentru voi? Sau fost-aţi botezaţi în numele lui Pavel? Mulţumesc lui Dumnezeu că pe 
nici unul din voi n-am botezat, decât pe Crispus şi pe Gaius, ca să nu zică cineva că aţi fost 
botezaţi în numele meu. Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de aceştia nu ştiu să mai fi 
botezat pe altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu 
înţelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos.” 

Evanghelia:  Matei 14, 14-22 

   “În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de dânşii şi a 
tămăduit pe toţi bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de Dânsul ucenicii Săi şi I-
au zis: locul acesta este pustiu şi iată e târziu; deci dă drumul mulţimilor, ca să se ducă în sate 
să-şi cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns: nu trebuie să se ducă; daţi-le voi să 
mănânce. Dar ei I-au spus: nu avem aici decât numai cinci pâini şi doi peşti. Atunci El a zis: 
aduceţi-le aici la Mine. După aceea a poruncit oamenilor să şadă pe iarbă şi, luând cele cinci 
pâini şi cei doi peşti, şi-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor 
pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat; şi au strâns rămăşiţele de 
fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei care mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, 
afară de femei şi de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenici Săi să intre în corabie şi 
să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.” 
 

 “Mulțimea a mâncat și s-a săturat, pentru că a 
mâncat duhovnicește. A mâncat și cu duhul lor nu 
numai cu trupul lor. Și întotdeauna când 
binecuvintezi masa, mâncărurile, când faci slujbă 
de pomenire pentru cei adormiți simţi că 
mâncarea e plină de har, de acel altceva după care 
fugim toți și care se numește doar într-un singur 
fel: slava lui Dumnezeu.”	  	  	  	  	  
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CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

AUREL COTIGA  GABRIELA COVACI  

ALTAR BOYS 

BRIAN POSIRCA   ANDREI PĂTRĂU   GEORGE BURLACU 

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

 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

8 august – EMILIAN 

10 august – LAURENȚIU 

13 august – MAXIM 

 

EVENIMENTE 

Vineri 12 august – 6.00 p.m. – Repetiție Cor 

7.00 p.m. – Paraclisul Maicii Domnului 

Sâmbătă 13 august – 7.00 p.m. – Vecernia 

Duminică 14 agust – 9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie 

Luni 15 august – Adormirea Maicii Domnului 

9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie 

 

Duminică 28 august – PICNIC la Ferma din Ancaster 

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

www.biserica.ca	  


