
 
 

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului” 
 

Duminică 15 septembrie 2019 
 

Apostolul: Galateni 2, 16-20 
 

“Fraţilor, ştiind că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus, 
am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptă din credinţa în Hristos, iar nu din faptele 
Legii, căci din faptele Legii nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă, căutând să ne îndreptăm în 
Hristos, ne-am aflat şi noi înşine păcătoşi, este, oare, Hristos slujitor al păcatului? Nicidecum! 
Căci dacă zidesc iarăşi ceea ce am dărâmat, mă arăt pe mine însumi călcător (de poruncă). 
Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit 
împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în 
trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru 
mine.” 

Evanghelia:  Marcu 8, 34-38; 9,1 

“Zis-a Domnul: cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-
Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl va pierde; iar cine-şi va 
pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Şi ce-i foloseşte 
omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în 
schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în acest 
neam desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului se va ruşina de el când va veni în slava Tatălui Său, 
cu sfinţii îngeri. Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei ce stau aici 
care nu vor gusta moarte, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere.” 
 

“Ce înseamnă: ia-ţi crucea? înseamnă să primeşti de 
bunăvoie, din mâna Proniei, orice mijloc de lecuire, oricât 
ar fi de amar, care ţi se întinde. Se abat asupra-ţi 
nenorociri? Fii ascultător ca Noe. Ţi se cere jertfă? Lasă-
te în mâna lui Dumnezeu cu credinţa lui Avraam când 
mergea să-şi jertfească fiul. Ţi-ai pierdut averea? Ţi-au 
murit pe neaşteptate copiii? Îndură alipindu-te de 
Dumnezeu în inima ta, ca Iov. Prietenii îţi întorc spatele, 
eşti înconjurat de duşmani? Rabdă fără să cârteşti, cu 

credinţa că ajutorul lui Dumnezeu e aproape, aşa cum făceau apostolii. Nimic nu ţi se va 
cere care să nu fi fost răbdat de alţii înainte, şi nu ai decât să urmezi pilda sfinţilor, 
apostolilor, mărturisitorilor şi martirilor, a celor care au împlinit voia lui Dumnezeu!”                                    
Sf. Ioan Gură de Aur 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

CORINA GHERGHEL   GEORGE GEORGESCU 
 

ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI BUNU   NICHOLAS PĂTRĂU 
 

ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 
Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu, Dl. Traian Pîrvu 

 
ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
13 septembrie – CORNELIU, CIPRIAN, IOAN și LUCIAN 

15 septembrie – IOSIF 
17 septembrie – SOFIA 

 

EVENIMENTE 
Sâmbătă 14 septembrie - Înălțarea Sfintei Cruci 

Hramul Mânăstirii Înălțare Sfintei Cruci – Mono 
 

 
 

Iubiți pelerini întru Hristos Domnul, 
Cu binecuvântarea și din încredințarea Preasfințitului Episcop Ioan Casian, avem bucuria de 
a vă invita să participaţi Sâmbătă, 14 septembrie 2019  la  hramul Mănăstirii  
noastre Înălțarea Sfintei Cruci și Sf. Efrem cel Nou. Slujba va fi oficiată de Preasfințitul 
Pãrinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei împreunăcu un sobor de preoţi. 
Vă aşteptăm cu de noi la acest prilej de rugăciune, unitate şi comuniune sufletească 
cu credinţă, smerenie și pace în Hristos Domnul. 

Vineri, 13 Septembrie: 19:00 – Slujba Vecerniei cu Litie 
Sâmbătă, 14 Septembrie 2019: 

   09:00  – Slujba Utreniei   10:30  – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie 
    12:00  – Agapa frãțeascã 

Adresa mãnãstirii: 308328 Hockley Rd., Mono, Ontario L9W 6N4 
Informaţii se pot obţine la email: holycrossorthodoxmonastery@gmail.com  

Telefon +1(519) 942-3489 
 

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

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


