
	  	   	  

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             

Duminică 17 iulie 2016 

Apostolul: Romani 6, 18-23 

“Fraţilor, izbăvindu-vă de păcat, v-aţi făcut robi ai dreptăţii. Omeneşte vorbesc, pentru slăbiciunea trupului 
vostru. Căci precum aţi făcut mădularele voastre roabe necurăţiei şi fărădelegii, spre fărădelege, tot aşa faceţi 
acum mădularele voastre roabe dreptăţii, spre sfinţire. Căci atunci, când eraţi robi ai păcatului, eraţi liberi faţă 
de dreptate. Deci ce roadă aveaţi atunci? Roade de care acum vă e ruşine; pentru că sfârşitul acelora este 
moartea. Dar acum, izbăviţi fiind de păcat şi robi făcându-vă lui Dumnezeu, aveţi roada voastră spre sfinţire, 
iar sfârşitul, viaţă veşnică. Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, în 
Hristos Iisus, Domnul nostru.” 

Evanghelia: Matei 8, 5-13 
 

“În vremea aceea, când a intrat Iisus în Capernaum, iată că s-a apropiat de Dânsul un sutaş, rugându-L şi 
grăind: Doamne, servitorul meu zace în casă bolnav, cumplit chinuindu-se. Iisus i-a zis: voi veni şi-l voi 
tămădui. Dar sutaşul, răspunzând, a zis: Doamne, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci zi numai 
cu cuvântul şi se va tămădui servitorul meu; căci şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i 
zic acestuia: du-te, şi se duce; şi celuilalt: vino, şi vine; şi servitorul meu zic: fă aceasta, şi face. Auzind 
acestea, Iisus S-a minunat şi a zis celor care veneau după Dânsul: adevărat vă spun vouă: nici în Israel n-am 
găsit atâta credinţă. Drept aceea vă spun că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi se vor odihni cu 
Avraam, cu Isaac şi cu Iacob, în împărăţia cerurilor; iar fiii împărăţiei vor fi izgoniţi în întunericul cel mai din 
afară, acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: du-te, şi, după ce ai crezut, fie ţie! Şi 
s-a tămăduit servitorul lui în ceasul acela.” 
 

“Hristos a ascultat rugăciunea sutașului și i-a tămăduit bolnavul de acasă. Astfel, suntem 
încurajați să credem că și rugăciunile noastre de aici, de la biserică, pentru cei de acasă - fie 
că sunt ocupați peste măsură, fie că sunt bătrăni și neputincioși, fie că sunt bolnavi, pot fi 
ascultate. Iată câte lucruri frumoase putem învăța astăzi de la un păgân, dar de la un păgân 
care și-a lipit inima de „casa” lui Dumnezeu și a contribuit la construirea ei, așa după cum 
fac și astăzi mulți buni credincioși, cărora Biserica 
noastră le este și recunoscătoare și se roagă pentru ei. 
Sutașul de astăzi ne-a dat un exemplu de rugăciune, de 
credință și dă smerenie. De aceea, să ne ajute Bunul 
Dumnezeu să ne agonisim și noi aceste virtuți, dar să 
ne deprindem și a iubi „casa” Domnului, adică 
biserica Sa, în care ne botezăm, ne cununăm și în care 
trebuie să păstrăm legătura permanentă cu El prin 
spovedanie, prin Sfânta Împărtașanie și prin celelalte 
Taine sfinte ale Bisericii.”   
 
                                                 P.S. Sebastian, Episcopul Slatinei 



    CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

CATHY IUGA   TRAIAN NIKOLICA 

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 

11 iulie – OLGA 

12 iulie – MIHAI și VERONICA 

13 iulie – GABRIEL, ȘTEFAN, MARIA și SARA 

15 iulie – VLADIMIR 

16 iulie – IULIA 

 

EVENIMENTE 

Vineri 15 iulie - 7.00 pm. Paraclisul Maicii Domnului 

Cateheză – Necesitatea botezului pentru mântuire 

Miercuri 20 iulie – Sfântul Ilie – 10.00 a.m. Acatist, Sf. Liturghie 

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

www.biserica.ca 


