
 

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române “Învierea Domnului” 

Miercuri 25 martie 2020 

Apostolul: Evrei 2, 11-18 
 

“Fraţilor, Cel ce sfinţeşte şi cei ce se sfinţesc dintr-Unul sunt toţi; de aceea nu se ruşinează să-
i numească pe ei fraţi, zicând: «Spune-voi fraţilor mei numele Tău. În mijlocul Bisericii Te voi 
lăuda». Şi iarăşi: «Eu voi fi încrezător în El»; şi iarăşi: «Iată Eu şi pruncii pe care Mi i-a dat 
Dumnezeu». Deci, de vreme ce pruncii s-au făcut părtaşi sângelui şi trupului, în acelaşi fel şi 
El S-a împărtăşit de acestea, ca să surpe prin moartea Sa pe cel ce are stăpânirea morţii, adică 
pe diavolul, şi să izbăvească pe acei pe care frica morţii îi ţinea în robie toată viaţa. Căci, într-
adevăr, nu a luat firea îngerilor, ci sămânţa lui Avraam a luat. Pentru aceea, dator era întru toate 
să Se asemene fraţilor, ca să fie milostiv şi credincios arhiereu în cele către Dumnezeu, pentru 
curăţirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a pătimit, fiind El însuşi ispitit, poate şi celor 
ce se ispitesc să le ajute.” 
 

   Evanghelia: Luca 1, 24-38 
 

“În zilele acelea, Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată 
şi s-a tăinuit pe sine cinci luni, zicând: astfel mi-a făcut mie 
Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni înjosirea 
mea. Iar în a şasea lună, îngerul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu 
într-un oraş din Galileea, numit Nazaret, la o fecioară, logodită cu 
un bărbat, care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele 
fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: bucură-te, ceea 
ce eşti plină de har, Domnul este cu tine; binecuvântată eşti tu între 
femei. Iar ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: 
ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Dar îngerul i-a zis: nu 
te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli în 
pântece şi vei naşte un Fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Acesta 

va fi mare şi Fiul Celui preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie 
al părintelui Său, David; şi va împărăţi peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia Lui nu va avea 
sfârşit. Atunci Maria a zis către înger: cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Dar 
îngerul răspunzând, a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui preaînalt te va 
umbri; pentru aceasta şi sfântul care se va naşte din tine, se va chema Fiul lui Dumnezeu. Iată 
şi Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţele ei; şi aceasta este a şasea lună pentru 
ea, care se numea stearpă; căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Atunci a zis Maria: 
iată roaba Domnului; fie mie după cuvântul tău. Şi îngerul a plecat de la ea.”  



 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

24 martie – ARTEMON 
   26 martie – GABRIEL și MAXIMA                                                                                                                                        

27 martie – LIDIA                                                                                                                                            
28 martie – ILARION și ȘTEFAN 

EVENIMENTE 

Miercuri 25 martie – Buna Vestire 

9.30 – Utrenia, Sfînta Liturghie, Rugăciune pentru bolnavi 
 

 
 

Sâmbătă 28 martie – Parastas 
9.30 – Spovedit      10.00 – Parastas 

 

Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul: www.biserica.ca  
www.mitropolia.us    www.episcopia.ca 

 


