
	  	  	  	   	  

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             

Duminică 26 iunie 2016 

Apostolul: Evrei 11, 33-40; 12, 1-2 

“Fraţilor, proorocii, prin credinţă, au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat 
gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au 
făcut tari în război, au întors taberele vrăjmaşilor pe fugă; unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi, iar alţii 
au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere; alţii au suferit batjocură şi bici, ba 
chiar lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit 
ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi, ei, de care lumea 
nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului. Şi toţi aceştia, 
mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, 
ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea. De aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm 
orice povară şi păcatul ce grabnic ne împresoară şi să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte, cu 
ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit 
crucea, n-a ţinut seama de ocara ei şi a şezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu.” 

Evanghelia: Matei 10, 32-33; 19, 27-30 

“Zis-a Domnul către ucenicii Săi: pentru cel care va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi 
şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea 
oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. Cel ce iubeşte pe tată ori pe 
mamă mai mult, decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult, decât pe 
Mine, nu este vrednic de Mine. Şi cine nu-şi va lua crucea sa şi nu va veni după Mine, acela nu este vrednic 
de Mine. Atunci, răspunzând, Petru a zis către Dânsul: iată noi am lăsat toate şi am urmat Ţie; oare, ce vom 
avea noi? Iar Iisus a zis către ei: adevărat vă spun vouă că voi, cei care M-aţi urmat pe Mine, la naşterea din 
nou a lumii, când va şedea Fiul Omului pe scaunul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune, 
judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau 
mamă, sau femeie, sau feciori, sau ţarini pentru numele Meu, însutit va lua înapoi şi viaţa veşnică va moşteni. 
Dar mulţi din cei dintâi vor fi pe urmă, şi din cei de pe urmă vor fi întâi.” 

   
 

“În istorie, mărturisitori au fost în primul 
rând Sfinţii Apostoli, iar după aceea au 
fost cei care au crezut în Mântuitorul, în 
învăţătura Lui, în Învierea Lui şi care L-
au mărturisit în faţa oamenilor. Cei dintâi 
care L-au mărturisit în faţa oamenilor, cu 
preţul vieţii lor, au fost martirii. Pe 
aceştia, laolaltă cu toţi ceilalţi sfinţi, îi 
sărbătorim noi astăzi.”                 
                                      Pr. Constantin Rus 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

NICK BUNU  GEORGE BUNDA 

ALTAR BOYS 

BRIAN POSIRCA   ANDREI PĂTRĂU   GEORGE BURLACU 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

24 iunie – IOAN și SÂNZIANA 

25 iunie – LIVIA 

26 iunie – DAVID 

27 iunie – IOANA 

29 iunie - PETRU și PAVEL 

EVENIMENTE 

Vineri 24 iunie – Nașterea Sf. Ioan Botezătorul – 9.30 – Utrenia, Sf. Liturghie 

Miercuri 29 iunie – Sf. Apostoli Petru și Pavel – 9.30 – Utrenia, Sf. Liturghie 

 

1 – 3 iulie – Al 80-lea Congres al Arhiepiscopiei noastre 

 

 

Vineri 1 iulie – 9.30 - Sf. Liturghie Arhierească, Tedeum 

Sâmbătă 2 iulie – 5.30 – Vecernia 

 

Duminică 3 iulie – Duminica Sfinților Români 

8.30 - Slujba de RESFINȚIRE A BISERICII  

10.00 – Sf. Liturghie Arhierească  

1.30 - BANCHET LA CASA ROMÂNĂ 
Pentru Banchet este nevoie de rezervare  

 Locurile sunt limitate ! 

 

 

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

www.biserica.ca	  


