
 

 
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 27 ianuarie 2019 
 

Apostolul: I Timotei 1, 15-17 
 

“Fraţilor, vrednic de credinţă şi de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume 
ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Şi tocmai pentru aceea am fost 
miluit, ca Iisus Hristos să arate mai întâi în mine toată îndelunga Sa răbdare, ca pildă celor ce 
vor crede în El, spre viaţa veşnică. Iar Împăratul veacurilor, Celui nestricăcios, nevăzutului, 
singurului Dumnezeu fie cinste şi slavă în vecii vecilor. Amin!” 
 

Evanghelia: Luca 18, 35-43 
 

“În vremea aceea, pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb şedea la marginea drumului şi 
cerşea. Şi, auzind mulţimea trecând, el a întrebat: ce este aceasta? Şi i-au spus lui că trece 
Iisus din Nazaret. Atunci el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-ţi milă de mine. Iar cei 
care mergeau înainte îl certau, ca să tacă; el însă şi mai tare striga: Fiul lui David, fie-ţi milă 
de mine! Iar Iisus s-a oprit şi a poruncit să-l aducă la Dânsul; şi, când s-a apropiat, l-a 
întrebat, zicând: ce vrei să-ţi fac? Iar el a spus: Doamne, să văd. Şi Iisus i-a zis: vezi! Credinţa 
ta te-a mântuit. Şi îndată a văzut şi a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu, şi tot poporul, 
văzând aceasta, a dat laudă lui Dumnezeu.” 
 

 

“Cu o autoritate supremă, Hristos spune: Vezi! 
Expresia este minunată, demnă numai de 
Dumnezeu pentru că depășește hotarele firii 
umane! Care dintre sfinții prooroci a vorbit 
vreodată astfel sau a folosit cuvinte de o așa 
autoritate? Observă că nu a cerut de la altcineva 
putere pentru a reda vederea celui căruia aceasta 
îi lipsea. Nu a săvârșit dumnezeiasca minune ca 
un efect al rugăciunilor către Dumnezeu, ci mai 
degrabă Și-a atribuit Sieși această putere. Prin 
atotputernica Sa voință, Hristos a săvârșit tot ceea 
ce a dorit. Astfel a și spus: Vezi! Cuvântul a fost 
lumină pentru cel ce era orb pentru că a fost 
cuvântul Celui care este Lumina cea adevărată.” 
 

Sfântul Chiril al Alexandriei 



ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI BUNU 

 
ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

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

 
ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
25 ianuarie – GRIGORIE 

26 ianuarie – IOSIF și MARIA 
27 ianuarie – IOAN 

30 ianuarie – VASILE, GRIGORE și IOAN 
 

EVENIMENTE 
 

Duminică 27 ianuarie - Serbarea Zilei Unirii 
 

 
 

Miercuri 30 ianuarie – Sfinții Trei Ierarhi 
9.30 – Acatist, Sfânta Liturghie 

 

 
 
 

Duminică 3 februarie – Adunarea Generală a Membrilor Parohiei 
 

Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul:  www.biserica.ca  
Pr. Lucian – 289 237 3940   

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


