
 

 
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 30 septembrie 2018 
 

Apostolul: 2 Corinteni 11, 31-33 
 
“Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus, Cel ce este binecuvîntat în veci, ştie că nu mint! 
În Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea Damascului, ca să mă prindă, Şi printr-o 
fereastră am fost lăsat în jos, peste zid, într-un coş, şi am scăpat din mîinile lui. Dacă trebuie 
să mă laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuşi la vedenii şi la descoperiri de la Domnul. 
Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, 
nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta pînă la al treilea cer.  Şi-l ştiu pe un astfel 
de om - fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - Că a fost răpit în rai şi a auzit 
cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru unul ca acesta mă voi 
lăuda; iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda decît numai în slăbiciunile mele. Căci chiar 
dacă aş vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, căci voi spune adevărul; dar mă feresc de 
aceasta, ca să nu mă socotească nimeni mai presus decît ceea ce vede sau aude de la mine. Şi 
pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un 
înger al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am 
rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine; Şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci 
puterea Mea se desăvîrşeşte în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru 
slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos.” 

Evanghelia: Luca 6, 31-36 
 

“Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi şi voi lor tot aşa. Pentru că dacă 
iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii iubesc pe cei care-i 
iubesc pe dânşii. Şi, dacă faceţi bine celor care vă fac vouă 
bine, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii acelaşi lucru 
fac. Şi, dacă împrumutaţi pe cineva de la care nădăjduiţi să 
luaţi, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii dau cu 
împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi 
însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, să faceţi binele, şi să daţi cu 
împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi atunci 
răsplata voastră va fi multă, şi voi veţi fi fiii Celui prea Înalt; 
pentru că El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi. 
Aşadar fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este.”  
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Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

29 septembrie – CHIRIAC 

30 septembrie – GRIGORIE 

1 octombrie – ROMAN și IOSIF 
2 octombrie – CIPRIAN și IUSTINA 

3 octombrie – DIONISIE și TEOCTIST 
 

EVENIMENTE 

Sâmbătă 29 septembrie – 10.00 – Parastas 
 

 
 

Luni 1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului 
9.30 – Acatist, Sfânta Liturghie 

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