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                            Duminică 25 octombrie 2015  
 

                               Apostolul: Efeseni 2, 4-10 
 
“Fraţilor, Dumnezeu bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, pe 

noi cei ce eram morţi prin păcatele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos: prin har sunteţi mântuiţi! Şi 
împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile 
viitoare covârşitoarea bogăţie a harului Său, prin bunătatea ce a avut către noi întru Hristos Iisus. Căci în har 
sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu; nu din fapte, ca să nu se 
laude nimeni. Pentru că a Lui făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a 
gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele.” 
 

  Evanghelia:  Luca 8, 26-39 

“În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul Gerghesenilor, care este dincolo de apă, în faţa Galileii. 
Când a ieşit pe uscat, l-a întâmpinat un om din oraş care avea diavol şi care de multă vreme în haină nu se 
îmbrăca şi în casă nu mai sălăşluia, ci în gropi de morminte. Văzându-L pe Iisus, a strigat şi a căzut înaintea 
Lui şi cu glas tare a grăit: ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, Celui prea Înalt? Te rog, nu mă 
chinui! Căci Iisus poruncea duhului necurat să iasă din omul acela, pentru că de mulţi ani îl apucase, şi-l 
legau în lanţuri şi în obezi, şi-l păzeau, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de diavol în pustie. Şi l-a 
întrebat Iisus, zicând: care îţi este numele? Iar el a răspuns: legiune, căci mulţi diavoli intraseră în el. Şi-L 
rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Iar acolo era o turmă mare de porci, care păşteau pe munte; şi 
L-au rugat să le îngăduiască să intre în porci; şi le-a îngăduit. Şi, ieşind diavolii din om, au intrat în porci, iar 
turma s-a pornit de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar păzitorii porcilor, văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au 
dat de veste în oraş şi prin sate. Atunci au ieşit locuitorii şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care 
ieşiseră diavolii îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos lângă picioarele lui Iisus, şi s-au înfricoşat. Iar cei care 
văzuseră le-au spus cum s-a mântuit cel îndrăcit. Şi L-a rugat pe El poporul ţinutului Gerghesenilor să plece 
de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar Iisus a intrat în corabie şi s-a înapoiat. Dar bărbatul din care 
ieşiseră diavolii se ruga de El să-l lase lângă Dânsul; Iisus însă i-a dat drumul, zicând: întoarce-te în casa ta şi 
povesteşte cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi el s-a dus, vestind prin tot oraşul cât bine i-a făcut Iisus.” 

 

“După ce omul, despre care am auzit astăzi în Sfânta 
Evanghelie, a fost izbăvit de puterea drăcească, a dorit să 
fie cu Domnul. Dar Domnul i-a spus: „Du-te la casa ta si 
spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu ” (Lc. 8, 39). 
Deci, acolo unde-i casa ta, unde-i rostul tău, fii pildă 
bună, arată-le că eşti în legătură cu Dumnezeu şi atunci 
Mă urmezi pe Mine. Rostul nostru este să-L mărturisim 
pe Dumnezeu prin ceea ce vorbim, prin ceea ce facem, 
prin ceea ce gândim şi să arătăm aceasta. Să se simtă că 
avem credinţa în Dumnezeu, că avem nădejde şi iubire 
clocotitoare în sufletul nostru şi că am scos ura din 
sufletul nostru.” 

                    Arhimandrit Teofil Părăian 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

GEORGE BENȚIA  GEORGE FLUTUR  DORIN GÎNSCĂ 
 

ALTAR BOYS  
BRIAN POSIRCA   ANDREI PĂTRĂU 

 
ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

Informații: D-na Gabriela Covaci, D-na Mirela Burgui  

 Grupul de dansuri ARTA 
“Haideți să dansăm și să cântăm făloși românește și pe plaiurile canadiene” 

Repetiții în fiecare joi la ora 19:00 la Casa Română 
Tot românul este binevenit! 

 
                                                    ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
26 octombrie – DUMITRU 

       27 octombrie – NESTOR 

          29 octombrie – ANASTASIA 
30 octombrie – ZENOVIE, ZENOVIA și CLEOPA 

 
 
 

EVENIMENTE 
 

Luni 26 octombrie – Sf. Mare Mucenic Dimitrie   
9.30 Acatistul Sfântului, Sfânta Liturghie 

 

Duminică 1 noiembrie – A 99 Aniversare a Parohiei 
Sfânta Liturghie, Masă Festivă la Casa Română 

 

Sâmbătă 7 Noiembrie – Pomenirea Morților 
 

 
 
 
 
 
        
  
 
 
 

 
 
 
 

 Duminică 8 noiembrie  
 Sf. Arhanghelii Mihail și Gavriil 

 
 Adunarea Generală A Membrilor Parohiei 

 
 

www.biserica.ca                                                   


