
 

 
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 6 ianuarie 2019 
 

Apostolul: Tit 2, 11-14; 3,4-7 
 

“Fiule Tit, harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, învăţându-ne pe noi 
să lepădăm fărădelegea şi poftele lumeşti şi, în veacul de acum, să trăim cu înţelepciune, cu 
dreptate şi cu bună credinţă; şi să aşteptăm fericita nădejde şi arătarea slavei marelui 
Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Hristos lisus, Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne 
izbăvească de toată fărădelegea şi să-Şi curăţească Lui popor ales, râvnitor de fapte bune. Iar 
când bunătatea şi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat, El ne-a 
mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia 
naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt, pe Care L-a vărsat peste noi, din 
belşug, prin lisus Hristos, Mântuitorul nostru, ca îndreptându-ne prin harul Lui, să ne facem 
după nădejde, moştenitorii vieţii celei veşnice.” 
 

Evanghelia: Matei 3, 13-17 
 

“În vremea aceea a venit Iisus din Galileea la 
Iordan, către Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan 
însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuiță să fiu 
botezat de Tine, şi Tu vii la mine? Şi 
răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că 
aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. 
Atunci L-a lăsat. Iar după ce S-a botezat Iisus, 
în clipa când ieşea din apă, îndată cerurile s-au 
deschis şi Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu 
pogorându-Se ca un porumbel şi venind peste 
El. Şi iată, un glas din ceruri care a zis: Acesta 
este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit.” 

 

“Harul dumnezeiesc și mântuitor s-a arătat astăzi tuturor oamenilor în Botezul Tău, 
Hristoase, Mântuitorule; căci ai venit la Iordan, Unule, să curățești păcatele oamenilor și 
să zdrobești capetele balaurilor ce se încuibaseră acolo, dăruind harul botezului care 
dezleagă sufletele și trupurile noastre. Ca noi cu smerenie și sârguință să alergăm la 
preacuratul izvor și să scoatem apa vieții, că harul Duhului și darurile tainice și duhul 
cunoașterii se dau în chip nevăzut tuturor celor ce o scot cu credință, Mântuitorule, ca toți 
să-Ți cânte cu mulțumire: Aliluia!”                    Acatistul Botezului Domnului  
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ANDREI PĂTRĂU   ANDREI BUNU 

 
ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

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

 
ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
7 ianuarie – IOAN 

8 ianuarie – GHEORGHE și DOMNICA 
9 ianuarie – PETRU 

10 ianuarie – GRIGORE 
 

EVENIMENTE 
 

 
 

Duminică 6 ianuarie – Botezul Domnului 
9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie, Sfințirea Apei de Bobotează 

 
Luni 7 ianuarie – Sfântul Ioan 
9.30 – Acatist, Sfânta Liturghie 

 

 
Începând de luni 7 ianuarie – Sfințirea caselor la început de an 

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

Pr. Lucian – 289 237 3940   
www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


