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Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului” 

Duminică 17 noiembrie 2019 

Apostolul: Efeseni 5, 8-19 

“Fraţilor, altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai 
luminii! Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr, încercând ce este bine-
plăcut Domnului. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, 
osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este 
pe faţă se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit lumină este. Pentru aceea 
zice: «Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos». Deci luaţi 
seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea, 
căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului. 
Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă umpleţi de Duhul. Vorbiţi între voi în 
psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile 
voastre.” 

Evanghelia:  Luca 12, 16-21 

“Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, 
zicând: Ce voi face că nu am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica 
hambarele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo toate roadele mele şi bunătăţile 
mele; şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-
te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Însă Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de 
la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună 
comori pentru sine însuşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.” 

“Postul pacifică patimile egoiste, luminează mintea, sfințeste simțirile, schimbă atitudinea si 
comportamentul față de oameni si față de natură, întelegându-le pe toate în lumina prezenței 
iubitoare a lui Dumnezeu.  Astfel învățăm să  "avem gândul (gândirea) lui Hristos", să 
vorbim duhovniceste ca Hristos:  "Dacă vorbeste cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui 
Dumnezeu" si să trăim duhovniceste:  "umblați întru iubire, precum si Hristos ne-a iubit pe 
noi". Asadar,  postul sfințeste gândul, cuvântul si fapta noastră. De la cuvântul demolator, 
degradant si tulburator, care ia forma jignirii, a minciunii, a defăimarii, a clevetirii, a 
judecării aproapelui nostru, postul si rugaciunea ne ajută sa trecem la cuvântul ziditor, care 
intareste comuniunea dintre oameni; care nu injoseste, ci înalță; care nu dezbină, ci uneste.  
De aceea, Sfinții Părinți spun că atunci postim cu adevărat, când ne înfrânăm si de la 
vorbirea de rău sau de la judecarea altora. “            P.F. Părinte Patriarh Daniel
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ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

14 noiembrie – FILIP 
16 noiembrie – MIHAIL și GAVRIIL 

17 noiembrie – GRIGORE 

18 noiembrie – ROMAN 

EVENIMENTE 

 Vineri 15 noiembrie – Începutul Postului Nașterii Domnului                                   
Sâmbătă 16 noiembrie - 10.00 - Parastase.                                                                              

Joi 21 noiembrie – Intrarea în biserică a Maicii Domnului                                                
9.30 – Acatist, Sfânta Liturghie 

�  

 Sâmbătă 30 noiembrie – Sf. Ap. Andrei, Ocrotitorul României   

  Duminică 1 decembrie – Ziua României la Casa Română  

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

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca


