
	  	   	  

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             

Duminică 24 iulie 2016 

Apostolul: Romani 10, 1-10 

“Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru Israel, este spre mântuire. Căci 
le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără cunoştinţă, deoarece, necunoscând dreptatea lui 
Dumnezeu şi căutând să statornicească dreptatea lor, dreptăţii lui Dumnezeu ei nu s-au supus. Căci sfârşitul 
Legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede. Căci Moise scrie despre dreptatea care vine din lege, că: 
«Omul care o va îndeplini, va trăi prin ea». Iar dreptatea din credinţă grăieşte aşa: «Să nu zici în inima ta: 
Cine se va sui la cer?», ca adică să coboare pe Hristos! Sau: «Cine se va coborî întru adânc?», ca să ridice pe 
Hristos din morţi! Dar ce zice Scriptura? «Aproape este de tine cuvântul, în gura ta şi în inima ta», - adică 
cuvântul credinţei pe care-l propovăduim. Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în 
inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu 
gura se mărturiseşte spre mântuire.” 

Evanghelia: Matei 8, 28-34; 9,1 
 

“În vremea aceea, când a trecut Iisus dincolo, în ţinutul Gherghesenilor, iată că L-au întâmpinat doi îndrăciţi, 
care ieşeau din morminte, foarte furioşi, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Şi iată au început să 
strige şi să zică: ce ai cu noi Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne 
chinuieşti? Şi era departe de ei o turmă mare de porci la păscut. Iar diavolii îl rugau, zicând: dacă ne scoţi 
afară, dă-ne voie să ne ducem în turma de porci. Atunci El le-a zis: duceţi-vă! Iar ei, ieşind, s-au dus în turma 
de porci; şi îndată toată turma de porci s-a aruncat de pe ţărm în mare şi s-a înecat în apă. Atunci păzitorii au 
fugit şi, ducându-se în oraş, au povestit tot ce se petrecuse şi cele întâmplate cu cei îndrăciţi. Îndată tot oraşul 
a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să plece din ţinutul lor. Şi intrând în corabie, Iisus a 
trecut dincoace şi a venit în oraşul Său.” 
 

	  “Au	   cerut	   să	   fie	   trimisi	   in	   turma	   de	   porci,	   ca	   să	   rămână	   tot	   in	   lumea	  
aceasta,	  sa	  nu	  ramana	  in	  nici	  un	  chip	  singuri.	  Dar,	  cum	  spune	  Sf.	  Pavel,	  
"Dumnezeu	   vrea	   ca	   toti	   oamenii	   sa	   se	   mantuiasca	   si	   la	   cunostinta	  
adevarului	   sa	   ajunga",	   de	   aceea	   ingaduie	   un	   timp	   pana	   la	   Judecată,	   o	  
plinire,	   asa	   cum	   si	   când	   S-a	   intrupat	   Fiul	   lui	   Dumnezeu,	   "la	   plinirea	  
vremii".	   Si	   a	   ingaduit	   demonilor	   sa	   mearga	   in	   turma	   de	   porci.	   Si	  
atingandu-se	  de	  ei	  s-au	  aruncat	  in	  mare.	  A	  ingaduit	  aceasta	  ca	  sa	  arate	  
ca	   opera	   demonilor	   e	   o	   opera	   a	   distrugerii,	   nu	   a	   zidirii.	   Dumnezeu	  

zideste,	   demonul	   distruge.	   Si	   s-au	   aruncat.	   Dar	   chiar	   si	   in	   adanc	   faptura	   ramane	   tot	   in	  
mana	   lui	  Dumnezeu.	   Raul	   nu	   poate	   distruge	   existenta.	   Si	   păstorii	   s-au	   inspaimantat,	   au	  
mers	  in	  cetate	  si	  au	  vestit	  ceea	  ce	  se	  petrecuse	  si	  au	  venit	  cei	  din	  cetate	  si	  vazand	  paguba	  
ingroziti,	   sarmanii,	   L-au	   rugat	   pe	   Iisus	   sa	   plece	   din	   hotarele	   lor.	   Iată	   asadar	   un	   dar,	   o	  
ofranda,	  o	  sansa	  a	  mantuirii	  pe	  care	  n-au	  primit-o.”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Părintele	  Constantin	  Galeriu	  

 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

 TRAIAN PÎRVU  ANGELA TANACS 

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 

17 iulie – MARINA 

18  iulie – EMILIA 

20 iulie - ILIE 

22 iulie – MAGDALENA și MARCELA 

23 iulie – VALERIA 

 

EVENIMENTE 

Miercuri 20 iulie – Sfântul Ilie 

9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie 

Vineri 20 iulie – 7.00 p.m. - Acatist  

Cateheză – Ispitirea Mântuitorului în pustiul Carantaniei 

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

www.biserica.ca 


