
 
 
   

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 2 aprilie 2017 
 

Apostolul: Evrei 9, 11-14; Galateni 3, 23-29 
 
“Fraţilor, Hristos, venind Arhiereu al bunătăţilor celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare şi mai 
desăvârşit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta; El a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta 
Sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, şi a dobândit o veşnică răscumpărare. Căci 
dacă sângele ţapilor şi al taurilor şi cenuşa junincii, stropind pe cei spurcaţi, îi sfinţeşte spre curăţirea 
trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, Care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus lui Dumnezeu pe Sine 
jertfă fără de prihană, va curăţi cugetul vostru de faptele cele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu! 
Fraţilor, înainte de venirea credinţei, noi eram păziţi sub Lege, fiind închişi pentru credinţa care avea să se 
descopere. Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos pentru ca să ne îndreptăm din credinţă. Iar dacă a 
venit credinţa, nu mai suntem sub călăuză. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus. 
Căci câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, 
nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus. Iar 
dacă voi sunteţi ai lui Hristos, sunteţi deci urmaşii lui Avraam, moştenitori după făgăduinţă.” 
 

Evanghelia: Marcu 10, 32-45 
 

“În vremea aceea, luând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să I se 
întâmple, zicând: iată ducem sus în Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat căpeteniilor preoţilor şi cărturarilor; şi-
L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor, care-L vor batjocori; şi-L vor bate şi-L vor scuipa şi-L 
vor omorî, dar a treia zi va învia. Atunci au venit la Dânsul Iacob şi Ioan, fiii lui Zevedeu şi i-a zis: 
Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Şi Iisus i-a întrebat: ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au 
spus: dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a stânga Ta, în slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: nu 
ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu şi să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei 
au zis: putem. Iisus le-a zis atunci: Paharul pe care Eu îl beau, cu adevărat îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu 
Mă botez, vă veţi boteza; dar a şedea de-a dreapta şi de-a stânga Mea, nu-Mi este îngăduit să dau decât 
acelora pentru care s-a rânduit. Când au auzit ceilalţi zece, au început să fie mânioşi pe Iacob şi pe Ioan; iar 
Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei 
mai mari ai lor le stăpânesc; dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care dintre voi va vrea să fie mai mare să fie 
slujitorul vostru; şi care va vrea să fie cel dintâi între voi să fie slujitorul tuturor, pentru că şi Fiul Omului n-a 
venit să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea viaţa preţ de răscumpărare pentru mulţi.” 

 
“Postul este o perioadă a căutării și regăsirii adâncurilor naturii omenești creată 
după chipul și asemănarea lui Dumnezeu în fiecare dintre noi și reclădirea ei din 
punct de vedere relațional. Trebuie acordată atenție în mod special în această 
perioadă rugăciunii, faptelor bune și milosteniei în plan spiritual iar în plan material 
împuținării cantitative a alimentelor pentru a slăbi patimile și poftele trupești. Postul, 
este efortul duhovnicesc prin care omul încearcă să renunțe cât mai mult la 
elementele materiale care ocupă viața de zi cu zi, pentru a lăsa cât mai mult spațiu 
sufletesc lucrării harului lui Dumnezeu.”  
                                                                                 Prea Sfințitul Părinte Ioan Casian 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

CORINE GHERGHEL  GEORGE FLUTUR 
 

ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI AGACHE 
 

ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

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

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

1 aprilie – MARIA 
3 aprilie – NICHITA 

4 aprilie – IOSIF și GHEORGHE 
5 aprilie - VICTORIN 

6 aprilie – IRINEU și GRIGORE 
 

EVENIMENTE 
 

Sâmbătă 1 aprilie – 9.00 – 10.00 – Mărturisire – Parastas 
 

Duminică 2 aprilie – 12.00 – Olimpiada de Religie 
 

Miercuri 5 aprilie – 7.00 p.m. 
Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite 

 
Sâmbătă 8 aprilie – Sâmbăta lui Lazăr 

9.00 – 10.00 – Mărturisire – 10.30 Parastas de obște 
 

Duminică 9 aprilie - Floriile 
Serbarea Hramului Bisericii 

Vizita Prea Sfințitului Părinte Ioan Casian 
9.30 Utrenia – 10.30 Sfânta Liturghie Arhierească 

1.00 p.m. – Masă Festivă la Casa Română 
 

 
 

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

www.episcopia.ca 


