
 
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 9 septembrie 2018 
 

Apostolul: Galateni 6, 11-18 
 

“Fraţilor, vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câţi vor să placă în trup, aceia 
vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos, căci nici 
ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se 
laude ei în trupul vostru. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului 
nostru Iisus Hristos prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! Că în 
Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi 
câţi vor umbla după dreptarul acesta, pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui 
Dumnezeu! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci eu port, în trupul meu, 
semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor! 
Amin.” 

Evanghelia: Ioan 3, 13-17 
 

“Zis-a Domnul: nimeni nu s-a suit în cer, fără numai Cel care s-a pogorât din cer, Fiul 
Omului, care este în cer. Şi precum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe 
Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci aşa a iubit 
Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său Unul-Născut, pentru ca oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să 
osândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El.” 
 
“În chipul crucii preotul binecuvintează credincioșii; cu aceasta începe 
săvârșirea Sfintelor Taine, sfințește darurile aduse la Altar, ca și apa, 
holdele, zidirea toată. Și tot crucea stă pe Altar, ea însăși fiind Altar, 
precum și deasupra Sfintelor locașuri, cele mai multe fiind zidite în forma 
ei. Crucea se zugrăvește pe sfintele vase, pe odăjdii, pe cărțile de cult; se 
vede ridicată la unele răspântii de drumuri, se așază la căpătaiul celor 
adormiți întru nădejdea învierii și a vieții de veci. Cuprinde astfel întreg 
orizontul vieții noastre, este semnul prin definiție al creștinului drept-
credincios și aceasta pentru că esențial e semnul iubirii.”  
Pr. Constantin Galeriu   
 

 “O, de trei ori fericită și Preacinstită Cruce, ție ne închinăm credincioșii și te mărim, 
veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălțare; ci ca o pavăză și armă nebiruită, ocrotește și 
acoperă cu darul tău pe cei ce cântă: „Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor!” 
 



 
CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

 
ALEXANDRA PREDESCU   GEORGE FLUTUR 

 
ALTAR BOYS 

 
ANDREI PĂTRĂU   ANDREI BUNU   ANDREI AGACHE 

 
 ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

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

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

9 septembrie – IOACHIM și ANA 

10 septembrie – MINODORA 

11 septembrie – TEODORA 
13 septembrie – CORNELIU și CIPRIAN 

 
EVENIMENTE 

 

 
 

Sâmbătă 8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului 
9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie 

 

1.30 – Picnic de Sfânta Marie Mică 
Invitați speciali: 

Interpretul Grigore Zanfir    Ansamblul Folcloric 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 


