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“Fiule Timotei, vrednic de credinţă este acest cuvânt şi vrednic de toată 
primirea, fiindcă pentru aceasta ne şi ostenim şi suntem ocărâţi şi ne luptăm, căci ne-am pus 
nădejdea în Dumnezeul cel viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al 
credincioşilor. Acestea să le porunceşti şi să-i înveţi. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale 
ci, fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu 
curăţia. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură. Nu fi nepăsător faţă de 
harul care este întru tine, care ţi s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor 
preoţilor. Cugetă la acestea, ţine-te de acestea, ca propăşirea ta să fie vădită tuturor.” 
 

Evanghelia: Luca 19, 1-10 
 

“În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon şi iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai 
mare peste vameşi, căuta să vadă cine este Iisus; dar nu putea de mulţime, pentru că era mic 
de statură. Atunci, alergând înainte, s-a suit într-un dud, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să 
treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a văzut şi a zis către el: Zaheu, 
grăbeşte-te şi dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Şi el, grăbindu-se, s-a coborât 
şi L-a primit cu bucurie. Când au văzut aceasta, toţi cârteau şi ziceau: a intrat să găzduiască la 
un păcătos. Dar Zaheu, stând în faţa Domnului, I-a spus: iată jumătate din averea mea, 
Doamne, o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Iisus a 
grăit către el: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că şi el este fiul lui Avraam. 
Fiindcă Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.” 
 

 “Vameși, tâlhari și desfrânate au ascultat chemarea lui 
Hristos la pocăință și I-au adus jertfă inimile lor 
înfrânte. Domnul a mântuit nu numai pe Zaheu, ci îi pe 
desfrânata ce I-a spălat picioarele cu lacrimi, le-a sters 
cu părul ei și a vărsat peste el mir de mult preț; a 
mântuit și pe tâlharul răstignit alături de El pe cruce, 
care a zis: Pomenește-mă Doamne, când vei veni întru 
împărăția Ta! Domnul i-a răspuns: Astăzi vei fi cu Mine 
în Rai. Domnul a venit să caute si sa mantuiasca pe cel 
pierdut,  nu doar pe cei pierduti care-L înconjurau în 
timpul vieții Sale pământești, ci și pe cei din vremurile 
următoare, printre care ne numărăm și noi. El stă la ușa 
inimii fiecăruia dintre noi, și bate, și cere cu smerenie 
să-L lăsăm înăuntru. Se oprește lângă fiecare dintre noi, 
ne cheamă pe nume, ne cheamă la pocaință, și ne 
mântuiește.”                             Sfântul Luca al Crimeei  
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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 
 

3 februarie – SIMEON și ANA 
4 februarie – AVRAM 

 

 
 

EVENIMENTE 
  

Marți 2 februarie – Întâmpinarea Domnului 
9.30. a.m. – Acatist 

 

Duminică 21 februarie – Adunarea Generală Anuală a Membrilor Parohiei 
 

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

www.biserica.ca 


