
 
 
   

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 16 iulie 2017 
 

Apostolul: Romani 12, 6-14 
 

“Fraţilor, avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă avem proorocie, să proorocim 
după măsura credinţei; dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se 
sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă 
cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să 
miluiască cu voie bună! Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine. În iubire 
frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate. La sârguinţă, nu 
pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi 
răbdători; la rugăciune stăruiţi. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor, iubirea de străini 
urmând. Binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.” 
 

Evanghelia: Matei 9, 1-8 
 

“În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi şi s-a întors în oraşul Său. Şi 
iată că I-au adus pe un slăbănog, care zăcea în pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis 
slăbănogului: îndrăzneşte, fiule; ţi se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în 
sinea lor: Acesta săvârşeşte blasfemie. Dar Iisus, ştiind 
gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetaţi cele rele în inimile 
voastre? Căci ce este mai lesne a zice: ţi se iartă păcatele 
tale, sau a zice: scoală-te şi umblă? Ca să ştiţi însă că putere 
are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, atunci a zis 
slăbănogului: scoală-te, ia-ţi patul tău şi te du la casa ta. Şi, 
sculându-se el, şi-a luat patul şi s-a dus la casa sa. Iar 
mulţimile, văzând acestea, se minunau şi slăveau pe 
Dumnezeu, Care a dat o putere ca aceasta oamenilor.” 
 

“Evanghelistul Matei spune că slăbănogul a fost adus la El. L-au pus pe slăbănog înaintea 
Lui, fără să spună ceva. „Văzând credinţa lor”, spune Matei, adică a acelora ce l-au adus! 
Hristos nu cere totdeauna credinţă de la cei bolnavi; de pildă nu cere credinţă de la cei 
nebuni sau de la cei care şi-au pierdut conştiinţa din pricina vreunei boli. Acum însă credea 
şi bolnavul; că dacă nu credea, n-ar fi lăsat să fie coborât. Hristos și-a arătat puterea, 
iertând cu toată autoritatea păcatele şi arătând prin aceasta că este de aceeaşi cinste cu 
Părintele Său. Iată, prin această minune, Domnul vindecă şi boala sufletului şi boala 
trupului; iar prin vindecarea celui ce se vede, adică a trupului, face cunoscută şi vindecarea 
celui ce nu se vede, adică a sufletului.”                         Sf. Ioan Gură de Aur 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

MARIANA POPA   ANGELA TANACS 
 

ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI AGACHE   ANDREI BUNU 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

17 iulie – MARINA 

18 iulie – EMILIAN 
20 iulie – ILIE 

21 iulie – SIMION și IOAN 
22 iulie – MARIA MAGDALENA și MARCELA 

 

 
 

 

EVENIMENTE    

Joi 20 iulie – Sfântul Ilie 
9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie 

 

Duminică 30 iulie - Începând cu ora 1.30 p.m.! 

PICNIC 
2148 Book Rd. West, Ancaster 
Mititei, Cârnați, Piept de Pui, 

Bere rece, Muzică Românească, Tombolă! 
Toată lumea este binevenită! 

 

TABARA  DE VARĂ A EPISCOPIEI CANADEI 
7 august - 12 august 2017 

Lectii de pictură a icoanei, rugăciuni, cateheze! 
Lecții de tir cu arcul, foc de tabără!  Multe alte activități sportive! 

Adresa: “The Valley of the Mother of God” 
Centrul Creștin al Bisericii Ortodoxe Copte 

953376 – 7th Line, Mono, Orangeville, Ontario, L9W 2Z2 
 

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


