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Duminică 19 ianuarie 2020 

Apostolul: Coloseni 1, 12-18 
 

“Fraţilor, mulţumim cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la 
moştenirea sfinţilor, întru lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în 
împărăţia Fiului iubirii Sale, întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea 
păcatelor. Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura. 
Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute şi cele 
nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru 
El. El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate. Şi El este capul trupului, al 
Bisericii; El este începutul, Întâiul-Născut din morţi, ca să fie El Cel dintâi întru toate.” 
 

Evanghelia: Luca 17, 12-19 
 

“În vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat, L-au 
întâmpinat zece bărbaţi leproşi care stăteau departe şi care 
au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-ţi milă de 
noi! Iar El, văzându-i, le-a zis lor: duceţi-vă şi vă arătaţi 
preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit de lepră. Iar 
unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors şi cu glas 
mare slăvea pe Dumnezeu; şi a căzut cu faţa la pământ lângă 
picioarele lui Iisus şi I-a mulţumit. Şi acela era samarinean. 
Iisus însă, răspunzând, a zis: oare, nu toţi cei zece s-au 
curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă 
să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai acesta care este de 
alt neam? Apoi a zis către acela: scoală-te şi du-te; credinţa 
ta te-a mântuit.” 
 

“Evanghelia de astãzi ne aduce aminte despre importanța mulțumirii în viața noastrã 
creștinã. Mulțumirea asemeni samarineanului din Evanghelie este o recunoaștere a 
binefacerilor lui Dumnezeu revãrsate asupra omului și un gest care reclãdește relațiile 
umane. Mulțumirea reamintește prezența binefãcãtoare, vindecãtoare și unificatoare a lui 
Dumnezeu printre noi. Mulțumirea practicatã între noi ca oameni clãdește o atmosferã de 
dialog și recunoaștere reciprocã a nevoii unuia de altul în bunul mers al societãții. 
Centralitatea cultului nostru orthodox graviteazã în jurul mulțumirii aduse lui Dumnezeu 
în Euharistie.”                PS Ioan Casian 
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ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

18 ianuarie – ATANASIE 
19 ianuarie – MARCU 

  20 ianuarie – EUSEBIU                                                                                                                                        
21 ianuarie – MAXIM  

22 ianuarie – TIMOTEI 

EVENIMENTE 

15 Ianuarie 

 
 

Dumnezeu nu e în cer, nu-I pe pământ; Dumnezeu e inima noastră. Am 
înțeles că un om poate avea totul neavând nimic, și nimic având totul." 

Mihai Eminescu 
 

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


