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Duminică 4 iunie 2017 
 

Apostolul: Fapte 2, 1-11 
“În zilele acelea, când a sosit ziua Cincizecimii, Apostolii erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de 
veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au 
arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au 
început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, 
bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-
a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau, zicând: Iată, nu 
sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni? Şi cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Parţi şi 
mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia, în Frigia şi în 
Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi, cretani şi 
arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu.” 
 

Evanghelia: Ioan 7, 37-53; 8, 12 

“În ziua cea de pe urmă - ziua cea mare a praznicului – a şezut Iisus între ei şi a grăit cu glas mare, zicând: 
cui îi este sete, să vină la Mine şi să bea. Celui ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor 
curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis despre Duhul pe Care aveau să-l primească cei ce cred într-Însul. 
Pentru că până atunci Duhul nu fusese dat, căci Iisus încă nu se preamărise. Deci mulţimi din popor, auzind 
cuvintele acestea, ziceau: cu adevărat Acesta este Proorocul. Alţii ziceau: Acesta este Hristos. Iar alţii ziceau: 
oare, din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că Hristos are să vină din neamul lui David şi 
din oraşul Betleem, de unde a fost David? Şi astfel s-a făcut dezbinare în popor pentru El; iar unii dintr-înşii 
voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâina pe Dânsul. Deci servitorii templului au venit la căpeteniile 
preoţilor şi la farisei. Aceştia i-au întrebat: de ce nu L-aţi adus? Dar servitorii au răspuns: niciodată nu a grăit 
vreun om, ca Omul Acesta. Atunci fariseii le-au zis: nu cumva şi voi aţi fost amăgiţi? Nu cumva a crezut în 
El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar gloata aceasta, care nu ştie legea, este blestemată! Atunci 
Nicodim, cel care venise noaptea la Iisus şi care era unul dintre ei, le-a zis: oare legea noastră osândeşte pe 
om fără să-l asculte mai întâi şi fără să ştie ce a făcut? Dar ei au răspuns şi i-au zis: nu cumva şi tu eşti din 
Galileea? Cercetează şi vezi că prooroc din Galileea nu s-a ridicat. Şi s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăşi le-
a vorbit lor Iisus, zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel care-Mi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va 
avea Lumina vieţii.” 
 
“Dacă n-ar fi Duhul, n-ar fi în Biserică cuvântul înţelepciunii şi al cunoştinţei. Dacă n-ar fi Duhul Sfânt, 
n-ar fi în Biserică păstori şi învăţători. Dacă n-ar fi Duhul Sfânt în părintele şi învăţătorul vostru, nu i-aţi 
fi răspuns cu toţii, într-un suflet « şi duhului tău», când cu puţin mai înainte v-a spus «pace tuturor».. 
Duhul Sfânt este de faţă prin iertarea păcatelor, prin răspunsul dat de credincioşi păstorului, prin 
cuvântul înţelepciunii şi al cunoştinţei, prin hirotonii, prin Jertfa cea de taină. Dacă n-ar fi acum arvuna 
Duhului, n-ar fi Botezul, n-ar fi iertarea păcatelor, n-ar fi îndreptarea şi sfinţenia, n-am fi primit înfierea, 
nu ne-am bucura de Taine. Fără harul Duhului, n-ar fi Trupul şi Sângele cel de taină. N-am avea preoţi, 
căci nici nu s-ar putea face hirotonii fără pogorârea harului. Şi se mai pot numi încă şi alte multe semne 
ale harului Duhului. Prin urmare, nici tu nu eşti lipsit de harul Duhului.”            
                                                                                                                                        Sf. Ioan Gură de Aur 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

ANGELA TANACS   MARIANA POPA 
 

ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI AGACHE   ANDREI BUNU 
 

ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

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

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

4 iunie – FILIP 
6 iunie – ILARION 
8 iunie – TEODOR 

10 iunie – ALEXANDRU și ANTONINA 
 

EVENIMENTE    
Sâmbătă 3 iunie – Moșii de vară 

10.00 – Parastas de obște 
11.00 – Pomenire la Cimitir 

 

 

  Duminică 4 iunie – Pogorârea Sfântului Duh - Rusaliile 
Luni 5 iunie – Sfânta Treime 

9.30 – Acatist 
 

Duminică 11 iunie – Father`s Day Picnic 
Luni 12 iunie – Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel 

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

www.episcopia.ca 


