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                                          Apostolul: 1 Timotei 1, 15-17 
 

“Fraţilor, vrednic de credinţă şi de toată primirea e cuvântul că Iisus 
Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Şi 
tocmai pentru aceea am fost miluit, ca Iisus Hristos să arate mai întâi în mine toată îndelunga 
Sa răbdare, ca pildă celor ce vor crede în El, spre viaţa veşnică. Iar Împăratului veacurilor, 
Celui nestricăcios, nevăzutului, singurului Dumnezeu, fie cinste şi slavă în vecii vecilor. 
Amin!” 

Evanghelia: Luca 18, 35-43 
 

“În vremea aceea, pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb şedea la marginea drumului şi 
cerşea. Şi, auzind mulţimea trecând, el a întrebat: ce este aceasta? Şi i-au spus lui că trece 
Iisus din Nazaret. Atunci el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-ţi milă de mine. Iar cei 
care mergeau înainte îl certau, ca să tacă; el însă şi mai tare striga: Fiul lui David, fie-ţi milă 
de mine! Iar Iisus s-a oprit şi a poruncit să-l aducă la Dânsul; şi, când s-a apropiat, l-a 
întrebat, zicând: ce vrei să-ţi fac? Iar el a spus: Doamne, să văd. Şi Iisus i-a zis: vezi! Credinţa 
ta te-a mântuit. Şi îndată a văzut şi a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu, şi tot poporul, 
văzând aceasta, a dat laudă lui Dumnezeu.” 

 

“Ce este omul care se numeşte creştin  
doar cu numele şi îşi cheltuieşte timpul,  
averea şi sănătatea în griji trecătoare şi 
în păcate de moarte, dacă nu un om 
nefericit şi orb la suflet? Ce este 
creştinul care n-a citit măcar odată 
Sfînta Scriptură, mai ales Noul 
Testament şi alte cărţi creştineşti de 
învăţătură, care călăuzesc şi luminează 
mintea şi sufletul spre Hristos, dacă nu 
un om nefericit şi lipsit de lumina 
cunoştinţei şi a bucuriei duhovniceşti? 
Ce este creştinul, care nu mai este în 
stare să se scoale din păcate, să se 
pocăiască şi să-şi mîntuiască sufletul? 
Ce este creştinul care nu vine cu anii la 
sfînta biserică, nu se roagă, nu citeşte 
cărţi sfinte şi amînă pocăinţa şi 
spovedania pînă în ceasul morţii, dacă 
nu un orb?   
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ALTAR BOYS 

BRIAN POSIRCA ANDREI PĂTRĂU  GEORGE BURLACU 
 

ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 
Informații: D-na Gabriela Covaci 

 
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 
 

25 ianuarie – GRIGORE 
26 ianuarie – MARIA 
27 ianuarie – IOAN 

30 ianuarie – VASILE, GRIGORE și IOAN  
 

 
 

EVENIMENTE 
  

Sâmbătă 30 ianuarie – Sfinții Trei Ierarhi 
10.00 a.m. – Acatistul Sfinților 

 

Nou! – Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul parohiei! 

www.biserica.ca 


