
	  	   	  

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             

Duminică 31 iulie 2016 

Apostolul: Romani 12, 6-14 

“Fraţilor, avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă avem proorocie, să proorocim 
după măsura credinţei; dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se 
sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă 
cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să 
miluiască cu voie bună! Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine. În iubire 
frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate. La sârguinţă, nu 
pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi 
răbdători; la rugăciune stăruiţi. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor, iubirea de străini 
urmând. Binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.” 

Evanghelia:  Matei 9, 1-8 

“În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi şi s-a întors în oraşul Său. Şi 
iată că I-au adus pe un slăbănog, care zăcea în pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis 
slăbănogului: îndrăzneşte, fiule; ţi se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în 
sinea lor: Acesta săvârşeşte blasfemie. Dar Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: pentru ce 
cugetaţi cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: ţi se iartă păcatele tale, sau 
a zice: scoală-te şi umblă? Ca să ştiţi însă că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta 
păcatele, atunci a zis slăbănogului: scoală-te, ia-ţi patul tău şi te du la casa ta. Şi, sculându-se 
el, şi-a luat patul şi s-a dus la casa sa. Iar mulţimile, văzând acestea, se minunau şi slăveau pe 
Dumnezeu, Care a dat o putere ca aceasta oamenilor.” 

	  	  	  
   “Cu alte cuvinte Hristos le graieste asa: „Ce vi se pare mai 
usor: a inzdraveni un trup slabanogit sau a ierta pacatele 
sufletului? Negresit e mai usor sa inzdravenesti un trup 
slabanogit; ca pe cat este mai bun sufletul decat trupul, pe atat 
este mai mare lucru a ierta pacatele decat a tamadui un trup; 
dar pentru ca iertarea pacatelor este o lucrare ce nu se vede, iar 
vindecarea trupului una care se vede, adaug acum si ceea ce 
este mai usor, dar mai saritor in ochi, ca prin aceasta sa aveti 
dovada ca am savarsit si ceea ce este mai greu, dar nevazut”. 
 
                                 Sf. Ioan Gură de Aur 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

DAN BRĂNESCU    ȘTEFAN BOGDAN 

ALTAR BOYS 

BRIAN POSIRCA   ANDREI PĂTRĂU   GEORGE BURLACU 

Grupul de dansuri DOINA                                                                                                                        
Repetiţții	  în	  fiecare	  joi	  la	  ora	  19:30	  la	  Casa	  Română. Tot	  românul	  este	  binevenit! 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

25 iulie – ANA și OLIMPIA 

27 iulie – PANTELIMON 

28 iulie – PAVEL 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    

EVENIMENTE 

Vineri 29 iulie – 7.00 p.m. - Acatist 

Cateheză – Despre felurile ispitelor 

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

www.biserica.ca 


