
 
 

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului” 
 

Duminică 9 iunie 2019 
 

Apostolul: Fapte 20, 16-18; 28-36 
 

“În zilele acelea, Pavel hotărâse să treacă pe apă pe lângă Efes, ca să nu i se întâmple să întârzie în Asia, 
pentru că se grăbea să fie, dacă i-ar fi cu putinţă, la Ierusalim, de ziua Cincizecimii. Şi, trimiţând din Milet la 
Efes, a chemat la sine pe preoţii Bisericii. Şi când ei au venit la el, le-a zis: Luaţi aminte de voi înşivă şi de 
toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a 
câştigat-o cu însuşi sângele Său. Căci eu ştiu aceasta că, după plecarea mea, vor intra între voi lupi 
îngrozitori, care nu vor cruţa turma. Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi grăind învăţături răstălmăcite, ca 
să tragă pe ucenici după ei. Drept aceea, privegheaţi, aducându-vă aminte că, timp de trei ani, n-am încetat, 
noaptea şi ziua, să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Şi acum vă încredinţez lui Dumnezeu şi 
cuvântului harului Său, cel ce poate să vă zidească şi să vă dea moştenire între toţi cei sfinţiţi. Argint, sau aur, 
sau haină, n-am poftit de la nimeni; voi înşivă ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale 
celor ce erau cu mine. Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă 
aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua. Şi după ce a spus 
acestea, plecându-şi genunchii, s-a rugat împreună cu toţi aceştia.” 

 
Evanghelia: Ioan 17, 1-13 

 
“În vremea aceea, ridicându-şi ochii Săi către cer, Iisus a 
cuvântat: Părinte, a venit ceasul! Preamăreşte pe Fiul Tău, 
ca şi Fiul să Te preamărească pe Tine, precum I-ai dat 
stăpânire peste toată făptura, ca să dea viaţă veşnică 
tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui; iar  viaţa veşnică 
este aceea ca să Te cunoască pe Tine, singurul, adevăratul 
Dumnezeu şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. Eu Te-
am preamărit pe Tine pe pământ şi am săvârşit lucrul pe 
care Mi l-ai dat să-l fac. Şi acum Mă preamăreşte Tu, 
Părinte, la Tine însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine 
mai înainte de a fi lumea. An făcut cunoscut numele Tău 
oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume; ai Tăi erau, şi 
Mi i-ai dat Mie şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au 

cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine, pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor; iar ei 
le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut acum că Tu M-ai trimis. Eu pentru 
aceştia Mă rog; nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceştia pe care Mi i-ai dat, căci ei sunt ai Tăi, şi toate ale 
Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele, şi M-am preamărit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt 
în lume şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una 
precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău; pe cei care Mi i-ai dat, i-am 
păzit şi nici unul dintre ei n-a pierit, decât numai fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum 
însă Eu vin la Tine şi acestea le grăiesc cât sunt în lume, pentru ca bucuria Mea s-o aibă deplin în ei.” 
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ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

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

 
ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
8 iunie – TEODOR 

10 iunie – ALEXANDRU și ANTONIA 
11 iunie – LUCA 

 

EVENIMENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Joi 6 iunie – Înălțarea Domnului 
9.30 – Acatist, Sfânta Liturghie 

 

Sâmbătă 15 iunie – Moșii de vară  - 10.00 – Parastas de obște  
11.00 – Pomenire la Cimitir 

 

 
Duminică 16 iunie – RUSALIILE 

1.30 – PICNIC la Ferma din Ancaster 
 

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

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


