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Duminică 15 octombrie 2017 
	  

Apostolul: Galateni 2, 16-20 și Tit 3, 8-15 
 
“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. Fiule Tit, 
vrednic de crezare este cuvântul şi voiesc să adevereşti acestea cu tărie, pentru ca acei ce au crezut în 
Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune. Că acestea sunt cele bune şi de folos oamenilor. Iar de 
întrebările nebuneşti şi de înşirări de neamuri şi de certuri şi de sfădirile pentru lege, fereşte-te, căci sunt 
nefolositoare şi deşarte. De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta 
s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. Când voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, 
sârguieşte-te să vii la mine la Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernez. Pe Zenas, cunoscătorul de lege, şi 
pe Apollo trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească. Să înveţe şi ai noştri să poarte grijă 
de lucrurile bune, spre treburile cele de neapărată nevoie, ca ei să nu fie fără de roadă. Te îmbrăţişează toţi 
care sunt cu mine. Îmbrăţişează pe cei ce ne iubesc întru credinţă. Harul fie cu voi cu toţi! Amin.” 
 

Evanghelia:  Luca 8, 5-15 

“Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: a ieşit semănătorul să 
semene sămânţa sa. Şi, semănând el, o parte a căzut lângă drum 
şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. 
Altă parte a căzut pe piatră şi, dacă a răsărit, s-a uscat pentru că 
nu avea umezeală. Altă parte a căzut în mijlocul spinilor şi 
spinii, crescând o dată cu ea, au înăbuşit-o. Iar altă parte a căzut 
în pământul cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit. După ce a 
spus acestea, a strigat: cine are urechi de auzit să audă! Dar 
ucenicii Lui L-au întrebat: ce înseamnă pilda aceasta? Atunci 
El a răspuns: vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei 
lui Dumnezeu, dar celorlalţi în pilde, pentru ca, văzând, să nu 
vadă, şi auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: 
sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cele de lângă drum 
sunt cei care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar vine diavolul şi ia 
cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască. 

Cele din loc pietros sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar aceştia nu au rădăcină, ci cred 
până la o vreme, iar în vreme de ispită se leapădă. Cea căzută între spini, aceştia sunt cei care aud cuvântul, 
dar umblând sub povara grijilor, a bogăţiilor şi a plăcerilor vieţii acesteia, se înăbuşă şi nu rodesc desăvârşit. 
Iar cele de pe pământ bun, aceştia sunt cei care, cu inimă curată şi bună, auzind cuvântul, îl păstrează şi fac 
rod prin răbdare. După ce a spus acestea, a strigat: cine are urechi de auzit să audă.” 
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 ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

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

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

14 octombrie – PARASCHIVA 
 15 octombrie – LUCIAN 

   17 octombrie – ANDREI 
   18 octombrie – LUCA și MARIN 

19 octombrie – CLEOPATRA și IOAN 
 

EVENIMENTE 

Sâmbătă 14 octombrie – Sfânta Cuvioasă Paraschiva 
9.30 – Acatist, Sfânta Liturghie 

 

 
 

Sâmbătă 4 noiembrie – Pomenirea Morților 
 

Duminică 12 noiembrie – A 101-a Aniversare a Parohiei 
 

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

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


