
	  

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                            

Duminică 6 martie 2016 

Apostolul: Romani 13, 11-14; 14, 1-4 

“Fraţilor, acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am crezut. Noaptea e pe 
sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele 
luminii. Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de 
ruşine, nu în ceartă şi în pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu 
o faceţi spre pofte. Primiţi-l pe cel slab în credinţă fără să-i judecaţi gândurile. Unul crede să 
mănânce de toate; cel slab însă mănâncă legume. Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel 
ce nu mănâncă, iar cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu 
l-a primit. Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru că stăpânul său stă sau cade. Dar 
va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea.”  
 

Evanghelia: Matei 6, 14-21 

“Zis-a Domnul: dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, şi vouă Tatăl vostru cel ceresc vă va 
ierta greşelile voastre. Iar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va 
ierta greşelile voastre. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii, căci ei îşi întunecă feţele lor, ca 
să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă că îşi iau răsplata lor. Iat tu, când 
posteşti, unge-ţi capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui 
tău care este în ascuns; şi Tatăl tău care vede cele ascunse îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi 
comori pe pământ, unde moliile şi rugina le strică, şi unde furii le sapă şi le fură. Ci vă 
adunaţi comori în cer, unde nici moliile, nici rugina nu le strică, şi unde furii nu le sapă, nici 
le fură. Că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.” 
 

    Milostenia 
“Porunca milosteniei nu a fost dată numai pentru cei bogaţi, ci şi pentru 
cei care au puţin, ba chiar şi pentru cei care abia reuşesc să-şi câştige 
pâinea cea de toate zilele. Pentru că nimeni nu este atât de sărac, încât să 
nu aibă cei doi bani ai văduvei din Evanghelie. Celui care dă ceva din 
puţinul pe care îl are, se poate să i se socotească mai mult decât celor care 
dau mult, din multele lor bogăţii. Valoarea milosteniei nu depinde de cât 
dăm, ci de gândul cu care dăm. De aceea, nu trebuie să ne uităm la văduvă, 
care a dat numai doi bani, ci la faptul că deşi nu i-a mai rămas nici un ban, 
nu i-a părut rău pentru jertfa ei.  Pentru a face milostenie, nu avem nevoie 
de bani, ci de bunăvoinţă. Atunci când avem bunăvoinţă, nu contează că 
suntem săraci. Iar când ne lipseşte bunăvoinţa, nu ne ajută cu nimic faptul 
că suntem bogaţi.”                                                                                          
Sf. Ioan Gură de Aur 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

CATY IUGA   TRAIAN NOKOLICĂ 

ALTAR BOYS 

BRIAN POSIRCA   ANDREI PĂTRĂU   GEORGE BURLACU 

ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

Informații: D-na Gabriela Covaci 

Grupul de dansuri Populare 

“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 

14 martie – ALEXANDRU 

16 martie – SABIN 

18 martie – NICOLAE 

19 martie – DARIA, CLAUDIU și MARIAN 

EVENIMENTE 

12 – 13 martie  

 Vizita Înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop NICOLAE în parohia noastră! 

Sâmbătă 12 martie ora 6.00 p.m. – Sfântul Maslu 

Duminică 13 martie – 9.30 Utrenia;  10.30  Sfânta Liturghie Arhierească 

	  

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

www.biserica.ca 


