
 
   

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 9 octombrie 2016 
 

Apostolul: Galateni 1, 11-19 
 

“Fraţilor, vă fac cunoscut că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; pentru că 
nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci 
aţi auzit despre purtarea mea de altădată întru iudaism, că prigoneam peste măsură Biserica 
lui Dumnezeu şi o pustiiam, şi spoream în iudaism mai mult decât mulţi dintre cei care erau 
de vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părinteşti. Dar când a 
binevoit Dumnezeu, Care m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său, 
să descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri, îndată nu am 
primit sfat de la trup şi de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la Apostolii cei dinainte de 
mine, ci m-am dus în Arabia şi m-am întors iarăşi la Damasc. Apoi, după trei ani, m-am suit 
la Ierusalim, ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile. Iar pe altul din 
apostoli n-am văzut, decât numai pe Iacov, fratele Domnului.” 
 

Evanghelia:  Luca 7, 11-16 

 “În vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraş numit Nain, şi împreună cu Dânsul mergeau mulţi 
ucenici ai Lui şi popor mult. Iar când s-au apropiat de poarta oraşului, iată scoteau un mort, 
singurul fecior al maicii sale, şi era ea văduvă; iar din oraş popor mult era cu dânsa. Şi, 
văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: nu mai plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a 
atins de cosciug, iar cei care-l duceau au stat şi El a zis: tânărule, ţie îţi zic, scoală-te!Iar cel 
ce fusse mort s-a sculat în sus şi a început să vorbească. Iar Iisus l-a dat maicii sale. Şi frică i-
a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: un prooroc mare s-a ridicat între noi, şi: 
Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.”  

 
 

 “La Domnul nimeni nu se pierde. Apropiații nșstri, care s-au 
mutat la El, sunt acolo, de nimic amenințați, de nimic 
vătămați. Trăsăturile unui chip iubit, rămase neșterse în 
adâncul inimii noastre, prind viață înaintea ochilor noștri, 
redându-ne imaginea celui răpit de moarte. Când vom fi ceea 
ce sunt ei, ni se vor descoperi și nouă tainele vieții veșnice. 
Domnul ne va primi la Sine și ne va uni pe vecie cu cei după 
care am plâns. Uitați-vă cu ochii credinței la cei pe care i-ați 
iubit și care acum se odihnesc de truda lor, așteptându-vă în 
Patria cerească, unde ne-a pregătit Domnul loc.” 
 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

CATHY IUGA  TRAIAN NIKOLICA 
 

ALTAR BOYS 
 

BRIAN POSIRCA   ANDREI PĂTRĂU   GEORGE BURLACU 
 

ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 
 

Grupul de dansuri DOINA 
 

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

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

                                                                10 octombrie – TEOFIL 
 11 octombrie – FILIP 

   13 octombrie – ANDREI 
   14 octombrie – PARASCHIVA 

15 octombrie – LUCIAN 
 
 

EVENIMENTE 
 

Joi 13 octombrie – 7.00 p.m. – Vecernia 
Cateheză la Sf. Ev. de la Matei Cap. 4 

 
Vineri 14 octombrie – Sfânta Cuvioasă Paraschiva 

9.30 – Acatist, Sfânta Lirurghie 
 

 
 

Duminică 6 noiembrie – Împlinirea a 100 de ani de la fondarea Parohiei noastre 
Banchet Aniversar 

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

www.biserica.ca 


