
    
   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             

 

Duminică 11 septembrie 2016 
 

Apostolul: Galateni 6, 11-18 
 
“Fraţilor, vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câţi vor să placă în trup, aceia 
vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos, căci nici 
ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se 
laude ei în trupul vostru. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului 
nostru Iisus Hristos prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! Că în 
Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi 
câţi vor umbla după dreptarul acesta, pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui 
Dumnezeu! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci eu port, în trupul meu, 
semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor! 
Amin.” 
 

      Evanghelia:  Ioan 3, 13-17 

“Zis-a Domnul: nimeni nu s-a suit în cer, fără numai Cel care 
s-a pogorât din cer, Fiul Omului, care este în cer. Şi precum 
Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul 
Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţă veşnică. Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe 
Fiul Său Unul-Născut, pentru ca oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe 
Fiul Său în lume ca să osândească lumea, ci ca să se 
mântuiască lumea prin El.”  

 
 
 

CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
DAN BRĂNESCU  ȘTEFAN BOGDAN 

 
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 

11 septembrie – TEODORA 
13 septembrie – CORNELIU, CIPRIAN, IOAN, ILIE și LUCIAN 

15 septembrie – IOSIF și NICHITA 
17 septembrie – SOFIA 

 
EVENIMENTE 

 
Vineri 9 septembrie – 5.30 p.m. – Repetiție Cor 

7.00 p.m. – Paraclisul Maicii Domnului - Cateheză la Sf. Ev. de la Matei  
 

Sâmbătă 10 septembrie – 7.00 p.m. – Vecernia 
 

Miercuri 14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci 
9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie, Sfințirea Apei 

 
Vineri 16 septembrie - 5.30 p.m. – Repetiție Cor 

7.00 p.m. – Paraclisul Maicii Domnului - Cateheză la Sf. Ev. de la Matei  
 

Sâmbătă 17 septembrie – Serbarea Hramului Mânăstirii Sf. Cruce 
 

Preacuvioși și Preacucernici Pãrinți, 
Cu ocazia sãrbãtorii hramului mãnãstirii Înãlțarea Sfintei Cruci și Sf. Efrem cel Nou din Mono avem 
bucuria sã vã invitãm sã participați la slujba Sfintei Liturghii (orele 10:30 am) urmatã de agapa 
frãțeascã!          308328 Hockley Road, Mono, ON L9W 6N4, Tel: 1 (519) 942-3489. 
Sunteți bineveniți dimpreunã cu toți credincioșii parohiei d-voastrã.      P.S. Ioan Casian de Vicina 
 

 
 

Duminică 25 septembrie – Adunarea Generală Semianuală a membrilor Parohiei 
 

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 
 


