
 
 
   

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 26 februarie 2017 
 

Apostolul: Romani 13, 11-14; 14, 1-4 
 

“Fraţilor, acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am crezut. Noaptea e pe 
sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele 
luminii. Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de 
ruşine, nu în ceartă şi în pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu 
o faceţi spre pofte. Primiţi-l pe cel slab în credinţă fără să-i judecaţi gândurile. Unul crede să 
mănânce de toate; cel slab însă mănâncă legume. Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel 
ce nu mănâncă, iar cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu 
l-a primit. Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va 
sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea.” 
 

Evanghelia: Matei 6, 14-21 
 

“Zis-a Domnul: dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, şi vouă Tatăl vostru cel ceresc vă va 
ierta greşelile voastre. Iar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va 
ierta greşelile voastre. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii, căci ei îşi întunecă feţele lor, ca 
să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă că îşi iau răsplata lor. Iat tu, când 
posteşti, unge-ţi capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui 
tău care este în ascuns; şi Tatăl tău care vede cele ascunse îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi 
comori pe pământ, unde moliile şi rugina le strică, şi unde furii le sapă şi le fură. Ci vă 
adunaţi comori în cer, unde nici moliile, nici rugina nu le strică, şi unde furii nu le sapă, nici 
le fură. Că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.” 
 
“Biserica nu a pus bariere între suflet şi trup. Omul, în întreaga sa fiinţă, s-a îndepărtat de 
Dumnezeu; omul, în întreaga sa fiinţă, trebuie restaurat, trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. 
Catastrofa creată de păcat constă tocmai în biruinţa cărnii - animalul, iraţionalul, plăcerea 
din noi — asupra duhovnicescului şi dumnezeiescului. Dar trupul este 
slăvit, trupul este sfânt, aşa de sfânt încât Dumnezeu însuşi „a luat trup”. 
Atunci, mântuirea şi pocăinţa nu dispreţuiesc trupul, ci au în iconomia lor 
restaurarea trupului, readucerea lui la funcţiile sale reale, ca expresie a 
vieţii duhovniceşti, ca templu al nepreţuitului suflet omenesc. Ascetismul 
creştin este o luptă nu împotriva, ci pentru trup. Din acest motiv, întreaga 
fiinţă umană - suflet şi trup - face pocăinţă. Trupul participă la 
rugăciunea sufletului întocmai cum sufletul se roagă prin şi în trup.”                                         
Pr. Alexander Schmemann 
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ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
26 februarie – IOAN-CASIAN și VASILE 

4 martie – IULIANA 
4 martie – PAVEL 

 

 
 

EVENIMENTE 
 

Duminică 26 februarie – Începutul Postului Sfintelor Paști 
 

Marți 28 februarie – 7.00 p.m. – Canonul cel Mare 
 

„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, 
duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie. 
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău.  
Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele 
meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin”.  
 

 Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul parohiei!  
www.biserica.ca 


