
 
 
   

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 17 septembrie 2017 
 

Apostolul: Galateni 2, 16-20 
 

“Fraţilor, ştiind că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus, 
am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptă din credinţa în Hristos, iar nu din faptele 
Legii, căci din faptele Legii nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă, căutând să ne îndreptăm în 
Hristos, ne-am aflat şi noi înşine păcătoşi, este, oare, Hristos slujitor al păcatului? Nicidecum! 
Căci dacă zidesc iarăşi ceea ce am dărâmat, mă arăt pe mine însumi călcător (de poruncă). 
Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit 
împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în 
trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru 
mine.” 

Evanghelia:  Marcu 8, 34-38; 9,1 

“Zis-a Domnul: cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-
Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl va pierde; iar cine-şi va 
pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Şi ce-i foloseşte 
omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în 
schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în acest 
neam desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului se va ruşina de el când va veni în slava Tatălui Său, 
cu sfinţii îngeri. Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei ce stau aici 
care nu vor gusta moarte, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere.” 
 

 
 

     “Când Mântuitorul cheamă pe fiecare 
“să-şi ia crucea sa”, aceasta înseamnă: 
“Ia, acceptă, neputinţa ta şi urmează-mi 
Mie! Adu la Mine durerea ta, neputinţa ta, 
boala ta, nefericirea ta, lupta pe care o 
duci cu tine însuţi şi cu neputinţele tale!”                              
Hristos voieşte să poarte împreună cu noi 
suferinţa noastră, să umple cu prezenţa Sa 
iubitoare, mântuitoare şi sfinţitoare toată 
neîmplinirea noastră.” 
 
                           P. F. Părinte Patriarh DANIEL 

 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

CORINA GHERGHEL   GEORGE FLUTUR 
 

ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI BUNU   ANDREI AGACHE 
 

ÎNSCRIERI LA ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

Informații: D-na Alexandra Predescu 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

18 septembrie – ARIADNA 
19 septembrie – TROFIM 

20 septembrie – EUSTAȚIU 
 

EVENIMENTE 
 

Joi 14 septembrie – ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI 
 
 

 
 

10.00 – Acatist - Sf. Liturghie 

 
6-9 octombrie – Conferința tinerilor ortodocși din Mitropolia noastră 

ROYA Fall Reatret 

 Fair  Havens Ministries - B2215, Hwy #48 East 

 R.R. #3 Beaverton, ON, L0K 1A0 
 

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

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 
 


