
 

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române “Învierea Domnului” 

Duminică 19 aprilie 2020 – Învierea Domnului 

Apostolul: Filipeni 4, 4-9 
 

“În cartea cea dintâi am scris, o, Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face şi a învăţa, 
până în ziua în care S-a înălţat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, 
cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu, după pătimirea Sa, prin multe semne doveditoare, arătându-li-
Se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le cele despre Împărăţia lui Dumnezeu. Şi, fiind împreună 
cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, pe care – a 
zis El – aţi auzit-o de la Mine: că Ioan a botezat cu apă, iar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu 
mult după aceste zile. Iar ei, adunându-se, L-au întrebat, zicând: Doamne, oare în acest timp vei 
aşeza Tu, la loc, împărăţia lui Israel? Iar El le-a zis: Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe 
care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa. Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi îmi veţi 
fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului.” 

 

Evanghelia: Ioan 1, 1-8 
 

“La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și 
Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la 
Dumnezeu. Toate prin El s-au facut; și fără El nimic nu s-a 
facut din ce s-a făcut. Întru El era viața și viața era lumina 
oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu 
a cuprins-o. Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era 
Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre 
Lumină, ca toți să creadă prin el. Nu era el Lumina ci ca să 
marturisească despre Lumină. Cuvântul era Lumina cea 
adevarată care luminează pe tot omul, care vine în lume. În 
lume era și lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a 
cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Și 
celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere 
ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, Care nu din sânge, nici din 
poftă trupească, nici din pofta bărbătească, ci de la Dumnezeu 
s-au născut. Și Cuvântul S-a facut trup și S-a sălășluit între 

noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan 
marturisea despre El și striga, zicând: Acesta era despre Care am zis: Cel care vine după mine a 
fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Și din plinătatea Lui noi toți am luat, și har 
peste har. Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos.” 

 



 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

18 aprilie – IOAN și GRIGORIE 
   20 aprilie – TEODOR                                                                                                                                               

21 aprilie – ALEXANDRA                                                                                                                                    
23 aprilie - GHEORGHE                                                                                                                                             

EVENIMENTE 

Joi 16 aprilie – 7.00 p.m.  - Denia celor 12 Evanghelii* 

 

Vineri 17 aprilie – 7.00 p.m. - Denia Prohodului Domnului* 

Duminică 19 aprilie – 12.00 a.m. – Slujba Învierii* 
 

Transmisie Live 
 

 Biserica noastră * 
https://www.facebook.com/groups/1630537637010030/          Casa Română Hamilton Group 
 Catedrala Episcopală - Montreal 
https://www.facebook.com/episcopiaortodoxaromanacanada/videos/221488019069013/?vh=e&d=n jh 
Pentru cei care nu au cont de facebook: 
http://www.holycrossorthodoxmonastery.com/ 
www.stgeorgewindsor.org 
Catedrala Mitropolitană din Chicago live pe biserica.tv  

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


