
	  

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                            

Duminică 21 februarie 2016 

                                                 Apostolul: II Timotei 3, 10-15 

“Fiule Timotei, tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în 
îndelungă-răbdare, în dragoste, în stăruinţă, în prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în 
Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat!, şi din toate m-a izbăvit Domnul. Şi 
toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi. Iar oamenii răi şi 
amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. Tu însă rămâi 
în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, şi fiindcă 
de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin 
credinţa cea întru Hristos Iisus.” 

Evanghelia: Luca 18, 10-14 

“Zis-a Domnul pilda aceasta: doi oameni s-au dus în templu ca să se roage: unul era fariseu şi 
altul vameş. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îţi mulţumesc pentru că 
nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi şi desfrânaţi, sau ca acest vameş. Postesc de două 
ori pe săptămână şi dau zeciuială din toate câte câştig. Iar vameşul, stând mai departe, nu 
îndrăznea nici ochii să-şi ridice spre cer, ci îşi bătea pieptul său şi zicea: Dumnezeule, 
milostiv fii mie păcătosului. Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa, 
decât acela; pentru că oricine se înalţă pe sine se va smeri; iar cel care se smereşte pe sine se 
va înălţa.”	  

                          Vrednicia smereniei	  
 
“Smerenia nu înseamnă ca un păcătos să se 
socotească pe sine cu adevărat păcătos, ci aceea 
este smerenie, când cineva se ştie pe sine că a făcut 
multe şi mari fapte bune, şi totuşi nu cugetă lucruri 
înalte despre sine, ci zice ca Pavel: „Cu nimica pe 
mine nu mă ştiu vinovat, însă aceasta nu mă 
îndreptează pe mine”. Şi iarăşi: „Iisus Hristos a 
venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi,    
dintre care cel dintâi sunt eu!”. 
 

                           Sf. Ioan Gură de Aur 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

GEORGE BUNDA   NICOLAE BUNU 

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 19:30 la Casa Română.  Tot românul este binevenit! 

                                            ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

                                                         22 februarie – ATANASIE 

                                                        24 februarie – IOAN 

                                                            25 februarie – ALEXANDRU  

 

                                                                                                                                                         Sf.Ierarh Alexandru 

EVENIMENTE 

Duminică 21 februarie – Adunarea Generală Anuală a Membrilor Parohiei 

Duminică 6 martie – A 80-a Aniversare a Reuniunii Doamnelor Ortodoxe 

Serbare și Masă Festivă la Casa Română   
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Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului părintele nostru NICOLAE, Arhiepiscopul 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, AROLA (The Association of 
Romanian Orthodox Ladies Auxiliaries)  organizează cu prilejul Anului omagial al educaţiei 
religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim 
Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti, patru tabere duhovnicești în anul 2016 pentru 
femeile creștine din parohiile Arhiepiscopiei noastre.     În Protopopiatul Canadei de Est 
între 18-20 Martie la Crieff Hills Community Center, 7098 Concession 1 R.R., Puslinch, ON  
N0B 2J0. Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați  Gabriela Covaci  
covacigaby@gmail.com și Monica Mihălceanu mihalceanu.mm@gmail.com  

                                                                                                Pr. Daniel Ene                                                                                    	  

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

www.biserica.ca 


