
 
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 26 august 2018 
 

Apostolul: 1 Corinteni 16, 13-24 
 

“Fraţilor, privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă. Toate ale voastre cu 
dragoste să se facă. Vă îndemn însă, fraţilor, - ştiţi casa lui Ştefanas, că este pârga Ahaei şi că 
spre slujirea sfinţilor s-au rânduit pe ei înşişi - ca şi voi să vă supuneţi unora ca aceştia şi 
oricui lucrează şi se osteneşte împreună cu ei. Mă bucur de venirea lui Ştefanas, a lui Fortunat 
şi a lui Ahaic, pentru că aceştia au împlinit lipsa voastră şi au liniştit duhul meu şi al vostru. 
Cunoaşteţi bine deci pe unii ca aceştia. Vă îmbrăţişează Bisericile Asiei. Vă îmbrăţişează 
mult, în Domnul, Acvila şi Priscila, împreună cu Biserica din casa lor. Vă îmbrăţişează fraţii 
toţi. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. Salutarea cu mâna mea, Pavel. Cel ce nu 
iubeşte pe Domnul să fie anatema! Maran atha (Domnul vine)! Harul Domnului Iisus Hristos 
cu voi. Dragostea mea cu voi toţi, în Hristos Iisus. Amin!” 
 

Enanghelia: Matei 21, 33-44 
 

“Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: era un om 
oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie şi a 
împrejmuit-o cu gard; a săpat într-însa teasc, a clădit 
un turn de pază şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus 
departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe 
sljitorii săi la lucrători, ca să ia partea lui de roade; 
dar lucrătorii, punând mâna pe sljitori, pe unul l-a 
bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu 
pietre. Din nou a trimis pe alţi slujitori, mai mulţi 
decât cei dintâi, şi le-au făcut şi acelora tot aşa. La 
urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând: se vor ruşina 
de fiul meu; însă lucrătorii viei, văzând pe fiul, au 
zis între ei: acesta este moştenitorul, veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui. Şi, 
punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au omorât. Deci, când va veni stăpânul viei, ce 
va face acelor lucrători? I-au răspuns: pe cei răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor 
lucrători, care-i vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis: n-aţi citit niciodată în Scripturi că 
piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului? De la Domnul 
s-a făcut aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri. De aceea vă spun vouă că se va lua de la 
voi împărăţia lui Dumnezeu şi se va da neamului care va aduce roadele ei. Şi cine va cădea pe 
piatra aceasta se va sfărâma; iar peste care va cădea ea, pe acela îl va spulbera.” 
 



 
CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

 
CATHY IUGA  ANGELA TANACS 

 
ALTAR BOYS 

 
ANDREI PĂTRĂU   ANDREI BUNU   ANDREI AGACHE 

 
 ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

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

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

23 august – IRINEU 

24 august – COSMA 

25 august – BARTOLOMEU 
26 august – ADRIAN și NATALIA 

 
EVENIMENTE 

 

 
 

Miercuri 29 august – Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul 
9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie 

 
Sâmbătă 8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului 

9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie 
1.30 – Picnic de Sfânta Marie Mică 

Invitați speciali: 
Interpretul Grigore Zanfir 
Ansamblul Folcoric Doina 

Grătar asortat, Bere rece, Muzică Românească! 
Intrarea gratuită, toată lumea este binevenită! 

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

 
www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


