
                
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 11 martie 2018 
 

Apostolul: Evrei 4, 14-16; 5, 1-6 
 

“Fraţilor, având Arhiereu mare, Care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să 
ţinem cu tărie mărturisirea. Că nu avem Arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile 
noastre, ci, ispitit întru toate după asemănarea noastră, afară de păcat. Să ne apropiem, deci, 
cu încredere de tronul harului, ca să luăm milă, şi să aflăm har, spre ajutor, la timp potrivit. 
Căci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus pentru oameni, spre cele către 
Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate; el poate să fie îngăduitor cu cei 
neştiutori şi rătăciţi, de vreme ce şi el este cuprins de slăbiciune. Din această pricină dator 
este, precum pentru popor, aşa şi pentru sine să jertfească pentru păcate. Şi nimeni nu-şi ia 
singur cinstea aceasta ci, dacă este chemat de Dumnezeu. Aşa şi Hristos nu S-a preaslăvit pe 
Sine însuşi, ca să Se facă arhiereu, ci Cel ce a grăit către El: «Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-
am născut». În alt loc se zice: «Tu eşti Preot în veac după rânduiala lui Melchisedec».” 
 

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.” 
 

 

“Domnul pare să ne spună de pe Cruce: „Eu am răbdat atâtea 
pentru voi, iar voi nu veţi îndura puţina amărăciune a postului? Nu 
veţi răbda pentru o vreme lipsirea de dulceţi ca să vă îmblânziţi 
trupul? Nu veţi răbda săgeţile de foc ale vrăjmaşului, deşi Eu i-am 
îngăduit să străpungă Trupul Meu cu săgeţi de tot felul?" Aşadar, 
să nu vă trândăviţi din pricina postului şi a luptei cu patimile şi cu 
diavolul, ci să vă luptaţi bărbăteşte, chemându-L în ajutor pe Cel 
care a pătimit pentru noi şi cu Crucea i-a biruit pe vrăjmaşii noştri!                   
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 ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

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

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

10 martie – CIPRIAN și DIONISIE 
12 martie – TEOFAN, GRIGORIE și SIMEON 

13 martie – NICHIFOR și HRISTINA 

14 martie – ALEXANDRU 
 

 

EVENIMENTE 
 

 
 

Vineri 9 martie – 7.00 p.m. - Sfântul Maslu 
 

Sâmbătă 10 martie – 10.00 a.m. – Rugăciune pentru bolnavi, Parastase 
 

Miercuri 14 martie – 7.00 p.m. - Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite 
 

Sâmbătă 17 martie – 9.30 – Utrenia Sfânta Liturghie 
 

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