
                
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 28 ianuarie 2018 
 

Apostolul: II Timotei 3, 10-15 
 

“Fiule Timotei, tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în 
îndelungă-răbdare, în dragoste, în stăruinţă, în prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în 
Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat!, şi din toate m-a izbăvit Domnul. Şi 
toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi. Iar oamenii răi şi 
amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. Tu însă rămâi 
în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, şi fiindcă 
de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin 
credinţa cea întru Hristos Iisus.” 
 

Evanghelia: Luca 18, 10-14 
 

“Zis-a Domnul pilda aceasta: doi oameni s-au dus în templu ca să 
se roage: unul era fariseu şi altul vameş. Fariseul, stând drept, se 
ruga în sine astfel: Dumnezeule, îţi mulţumesc pentru că nu sunt 
ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi şi desfrânaţi, sau ca acest 
vameş. Postesc de două ori pe săptămână şi dau zeciuială din toate 
câte câştig. Iar vameşul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii 
să-şi ridice spre cer, ci îşi bătea pieptul său şi zicea: Dumnezeule, 
milostiv fii mie păcătosului. Vă spun vouă că acesta s-a pogorât 
mai îndreptat la casa sa, decât acela; pentru că oricine se înalţă pe 
sine se va smeri; iar cel care se smereşte pe sine se va înălţa.” 

 
“Privind la fariseu – cel dojenit, să nu credeți că faptele dreptății, cucerniciei, binefacerii si 
înfrânării aspre nu înseamnă nimic în ochii lui Dumnezeu. Nu! Domnul l-a dojenit pe 
fariseu nu pentru faptele lui, ci pentru că acesta a început să se laude cu ele, pentru că își 
pusese în ele toată nădejdea sa, uitând de păcate – de care, bineînțeles, nu era slobod. 
Deopotrivă, privind la vameș, să nu credeți că păcatele au puțină însemnătate înaintea lui 
Dumnezeu. Nu! Domnul îl laudă pe vameș nu fiindcă prin păcatele sale s-a pus în starea de 
a nu fi vrednic nici să privească la cer, ci pentru că, după ce s-a adus aici prin voia sa cea 
rea, i-a părut rău și s-a străpuns pentru aceasta, așteptând să își afle izbăvire doar în 
milostivirea lui Dumnezeu – îl laudă pentru această întoarcere de la păcat la Domnul, 
pentru duhul smereniei și durerii inimii, întru care strigă: „Doamne, milostiv fii mie, 
păcătosului!“                                  Sf. Teofan Zăvorâtul 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

TRAIAN PÎRVU     ALEXANDRA PREDESCU 
 

ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI BUNU   ANDREI AGACHE 
 

 ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 
Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 

 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

30 ianuarie – VASILE, GRIGORE și IOAN 
31 ianuarie – IOAN 

3 februarie – SIMION și ANA 
 
 

EVENIMENTE 
 

Vineri 26 ianuarie – 7:00 p.m. – Acatist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marți 30 ianuarie – Sfinții Trei Ierarhi 
9:30 – Acatist, Sfânta Liturghie  

 
Vineri 2 februarie – Întâmpinarea Domnului 

9:30 – Utrenia, Sfânta Liturghie  
 

Duminică 4 februarie – Adunarea Generală a Membrilor Parohiei   
  Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul:  www.biserica.ca    

 
www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


