
 
 

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului” 
 

Duminică 17 martie 2019 
 

Apostolul: Evrei 11, 24-26; 32-40 
 
“Fraţilor, prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a voit să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai 
bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că 
batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. Şi ce 
voi mai zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftae, de 
David, de Samuel şi de prooroci, care prin credinţă au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit 
făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, 
din slabi ce erau s-au făcut tari în războaie, au întors taberele vrăjmaşilor pe fugă; unele femei şi-au luat pe 
morţii lor înviaţi. Iar alţii au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea ca să dobândească mai bună înviere; alţii au 
suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi închisoare, au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost 
tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, 
rău primiţi. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile 
pământului. Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa, pentru că Dumnezeu 
rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea.” 
 

Evanghelia: Ioan 1, 43-51 
 

“În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip era 
din Betsaida din oraşul lui Andrei şi al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: am găsit pe Acela despre 
care a scris Moise în lege şi au scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis: din 
Nazaret poate să fie ceva bun? Şi Filip i-a răspuns: vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către Dânsul 
şi a zis despre el: iată cu adevărat israelitean în care nu este vicleşug! Natanael L-a întrebat: de unde mă 
cunoşti? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. 
Răspuns-a Natanael şi I-a zis: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus şi 
i-a zis: pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a 
zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu 
suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului.” 
 
“Biserica Ortodoxa este o Biserică ascetică, o Biserică care cere postul, o Biserică în care se tin anumite 
randuieli. Biserica Ortodoxa îi impune omului o anumita disciplina, lucrurile nu sunt lasate la latitudinea 
fiecarui credincios, ci Biserica îi prezinta credinciosului o 
anumita orientare în care trebuie sa se incadreze si daca 
nu se incadreaza în randuielile ortodoxiei, nu este ortodox. 
Ortodoxia nu este o teorie, este o practică. Pentru unii 
poate sa fie greu sa fie ortodox, pentru altii usor, adica e 
usor sa fie ortodox cineva care s-a obisnuit cu ortodoxia, 
cu disciplina ortodoxa si e greu sa fie ortodox cineva care 
are impotriviri in viata lui față de ceea ce Biserica 
Ortodoxa cere credinciosilor ei.”  
                                                                 Pr. Teofil Părăianu 



 
 

ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI BUNU 

 
ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

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

 
ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
16 martie – SABIN și TEODOR 

17 martie – ALEXIE 
18 martie – NICOLAE 

19 martie – DARIA, CLAUDIU și MARIAN 
 

EVENIMENTE 
 

Miercuri 13 martie – 7.00 p.m.  
 

 
 

CANONUL SFÂNTULUI ANDREI CRITEANUL 
 

Sâmbătă 16 martie – 10.00 a.m. – Spovedit și împărtășit 
 

Miercuri 20 martie – 7 p.m. – Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite 
 
 

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

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


