Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române “Învierea Domnului”
Duminică 9 decembrie 2018
Apostolul: Coloseni 3, 4-11
“Fraţilor, când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi, împreună cu El, vă
veţi arăta întru slavă. Drept aceea, omorâţi mădularele voastre cele pământeşti: desfrânarea,
necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli, pentru care vine mânia lui
Dumnezeu peste fiii neascultării, în care păcate aţi umblat şi voi odinioară, pe când trăiaţi în
ele. Acum, deci, lepădaţi şi voi toate acestea: mânia, iuţimea, răutatea, defăimarea, cuvântul
de ruşine din gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel
vechi, dimpreună cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină
cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit, unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi
netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi, Hristos.”
Evanghelia: Luca 14, 16-24
“Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare a făcut cină mare şi a poftit pe mulţi; şi a trimis
el la ceasul cinei pe slujitorul său să zică celor poftiţi: veniţi, căci totul este acum gata. Dar
toţi au început să-şi ceară iertăciune, ca şi cum ar fi fost înţeleşi. Cel dintâi a zis: am cumpărat
un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; te rog să mă ierţi. Un altul a zis: am cumpărat cinci
perechi de boi şi mă duc să-i încerc; te rog să mă ierţi. Al treilea a zis: mi-am luat femeie, şi
pentru aceasta nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci,
mâniindu-se, stăpânul casei a zis slujitorului său: ieşi degrabă
în pieţele şi uliţele oraşului: şi săracii, şi betegii, şi orbii, şi
şchiopii adu-i aici. Şi, întorcându-se, slujitorul a zis: stăpâne,
s-a făcut cum ai poruncit şi tot mai este loc. Atunci stăpânul a
zis către slujitor: ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i pe toţi
să intre, ca să se umple casa mea. Căci vă spun: nici unul din
oamenii aceia care au fost poftiţi nu va gusta din cina mea.”
“Dacă ești credincios, cercetează dacă simțirile și faptele tale – haina de nuntă a sufletului,
sunt pe potriva credinței tale. Poți să cunoști bine credința și să te arăți plin de râvnă pentru
ea, dar în viaţă să lucrezi patimilor, adică să te îmbraci în haina de ruşine a sufletului iubitor
de păcat. Astfel de oameni spun una, şi în inimă au alta; în gură au: „Doamne, Doamne!”
iar înlăuntru „Mă lepăd de Tine”. Aşadar, cercetaţi-vă pe voi înşivă: sunteţi, oare, în
credinţă şi în haina de nuntă a virtuţilor, sau în zdrenţele ruşinoase ale păcatelor?”
Sf. Teofan Zăvorâtul
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ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII
12 decembrie – SPIRIDON
13 decembrie – MARDARIE și LUCIA
15 decembrie – SUZANA
23 decembrie – PAVEL
24 decembrie – EUGENIA

EVENIMENTE

Vineri 14 decembrie – 6.00 p.m.
Sfântul Maslu de Obște
Sâmbătă 15 decembrie – 9.00 a.m. – Spovedit, Împărtășit
10.00 a.m. - Parastas
Duminică 23 decembrie – Serbarea de Moș Crăciun
Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul: www.biserica.ca
Pr. Lucian – 289 237 3940
www.mitropolia.us
www.episcopia.ca

