
 
 
   

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 6 august 2017 
 

Apostolul: II Petru 1, 10-19 
 

“Fraţilor, siliţi-vă cu atât mai vârtos să faceţi temeinică chemarea şi alegerea voastră, căci, 
făcând acestea, nu veţi greşi niciodată. Că aşa vi se va da cu bogăţie intrarea în veşnica 
împărăţie a Domnului nostru şi Mântuitorului Iisus Hristos. Drept aceea, vă voi aminti 
pururea de acestea, cu toate că le ştiţi şi sunteţi întăriţi întru adevărul în care staţi. Socotesc, 
dar, că este drept, câtă vreme sunt în acest cort, să vă ţin treji, prin aducerea aminte, fiindcă 
ştiu că degrabă voi lepăda cortul acesta, precum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Dar 
mă voi sili ca, şi după plecarea mea, să vă amintiţi necontenit de acestea, pentru că noi v-am 
adus la cunoştinţă puterea Domnului nostru Iisus Hristos şi venirea Lui nu luându-ne după 
basme meşteşugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noştri. Căci El a primit de la 
Dumnezeu-Tatăl cinste şi slavă atunci când, din înălţimea slavei, un glas ca acesta a venit 
către El: «Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit». Şi acest glas noi l-am auzit, 
pogorându-se din cer, pe când eram cu Domnul în muntele cel sfânt. Şi avem cuvântul 
proorocesc mai întărit, la care bine faceţi luând aminte, ca la o făclie ce străluceşte în loc 
întunecos, până când va străluci ziua, şi Luceafărul va răsări în inimile voastre.” 

 

Evanghelia: Matei 17, 1-9 
 

“În vremea aceea a luat Iisus cu Sine pe Petru, pe Iacob şi 
pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus pe ei într-un munte înalt, în 
singurătate. Şi s-a schimbat la faţă înaintea lor aşa încât 
faţa Sa strălucea ca soarele, iar hainele Sale se făcuseră 
albe ca lumina. Şi iată că s-au arătat lor Moise şi Ilie, 
vorbind împreună cu Iisus. Atunci, începând Petru, a zis 
către Iisus: Doamne, bine este nouă să fim ; dacă voieşti, 
vom face aici trei colibe: Ţie una, lui Moise una şi una lui 
Ilie. Dar pe când vorbea el încă, iată un nor luminos i-a 
învăluit pe ei şi iată un glas din nor a zis: Acesta este Fiul 
Meu cel iubit, în care bine am voit; pe Acesta să-L 
ascultaţi. Şi auzind ucenicii, au căzut cu faţa la pământ şi s-
au spăimântat foarte tare. Dar apropiindu-se Iisus, s-a atins 
de ei şi le-a zis: sculaţi-vă şi nu vă temeţi. Atunci, ridicându-şi ochii lor, n-au mai văzut pe 
nimeni, decât numai pe Iisus singur. Şi pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a poruncit, 
zicând: să nu spuneţi nimănui cele ce aţi văzut, până nu se va scula din morţi Fiul Omului.”  
 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

CORINA GHERGHEL  GEORGE FLUTUR 
 

ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI AGACHE   ANDREI BUNU 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

5 august – IOAN IACOB 
7 august – TEODORA 
8 august – EMILIAN 

10 august – LAURENȚIU 
 

 
 

Sf. Arhidiacon Laurențiu 
 

EVENIMENTE    
 

Vineri 4 august – 7.00 p.m. – Paraclisul Maicii Domnului 
 

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 


