
 

 
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 4 noiembrie 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: Luca 16, 19-31 
 

“ Zisa Domnul pilda aceasta: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate 
zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, Poftind să se sature 
din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost 
dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost înmormântat. Şi în iad, ridicându-şi ochii, 
fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte 
Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, 
căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în 
viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate 
acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici 
cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, Căci am cinci 
fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin. Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe 
prooroci; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor 
pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva 
dintre morţi.” 
 

“Adunând dar, iubiţilor, toate acestea în sufletul nostru, să nu fericim 
pe cei bogaţi, ci pe cei virtuoşi, să nu plângem pe cei săraci, ci pe cei 
păcătoşi. Să nu ne uităm la cele de aici, ci să căutăm la cele viitoare. Să 
nu cercetăm îmbrăcămintea cea din afară, ci conştiinţa fiecăruia. Să 
urmăm virtutea şi bucuria pe care le aduc săvârşirea faptelor bune. Să-
l urmăm pe Lazăr şi cei bogaţi, şi cei săraci. Lazăr n-a îndurat numai o 
luptă, două, trei pentru virtute, ci mai multe: a îndurat sărăcia, a 
îndurat boala, a îndurat părăsirea din partea celor care puteau să-l 
ajute; a îndurat toate acele chinuri într-o casă care-i putea stinge astfel 
de suferinţe, fără să fie învrednicit de vreun cuvânt de mângâiere.” 
      
                                Sf. Ioan Gură de Aur 
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 ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

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

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

3 noiembrie – IOSIF și GHEORGHE 
4 noiembrie – IOANICHIE 

5 noiembrie – GALACTION 
8 noiembrie – MIHAIL și GAVRIIL 

 

EVENIMENTE 
 

Sâmbătă 3 noiembrie – Moșii de toamnă 
10.30 – Parastase de obște 

 
Joi 8 niembrie – Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil 

Cel de al doilea Hram al Bisericii noastre 
9.30 – Acatist, Sfânta Liturghie 

 
Duminică 11 noiembrie – Masă de Hram la Casa Română 

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

 
www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


