
 
 
   

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 16 octombrie 2016 
 

Apostolul: Galateni 2, 16-20 
 

“Fraţilor, ştiind că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus, am crezut şi noi 
în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credinţa în Hristos, iar nu din faptele Legii, căci din faptele Legii 
nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă, căutând să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat şi noi înşine păcătoşi, 
este, oare, Hristos slujitor al păcatului? Nicidecum! Căci dacă zidesc iarăşi ceea ce am dărâmat, mă arăt pe 
mine însumi călcător (de poruncă). Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu.  
M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, 
o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” 
 

Evanghelia: Luca 8, 5-15 
 

“Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu 
picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. Şi alta a căzut pe piatră, şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea 
umezeală. Şi alta a căzut între spini şi spinii, crescând cu ea, au înăbuşit-o. Şi alta a căzut pe pământul cel 
bun şi, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit să audă. Şi ucenicii Lui Îl 
întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? El a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, 
iar celorlalţi în pilde, ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa 
este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din 
inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul îl 
primesc cu bucurie, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. 
Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se 
înăbuşă şi nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează 
şi rodesc întru răbdare.” 
 

 “Aşadar, vă rog, să nu neglijăm citirea 
dumnezeieştilor Scripturi, ci să le citim des, fie de 
cunoaştem înţelesul Scripturilor, fie de nu-l 
cunoaştem. Adeseori ceea ce nu putem înţelege ce 
citim astăzi, vom putea dintr-o dată înţelege mâine, 
dacă revenim şi citim, pentru că bunul Dumnezeu ne 
luminează pe nevăzute mintea”. 
„Când luăm, deci, în mâini Sfânta Scriptură, să ne 
încordăm mintea, să ne adunăm gândurile şi să 
alungăm din suflet orice gând lumesc. Aşa să citim 
Scripturile! Cu multă evlavie, cu multă luare aminte, 
ca să putem fi povăţuiţi de Sfântul Duh la înţelegerea 
celor ce sunt scrise şi să culegem mult folos din ele”.  
 
   Sfântul Ioan Gură de Aur    (Omilii la Facere, XXXV) 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

ANGELA TANACS   TRAIAN PÎRVU 
 

ALTAR BOYS 
 

BRIAN POSIRCA   ANDREI PĂTRĂU   GEORGE BURLACU 
 

ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 
 

Grupul de dansuri DOINA 
 

Repetiții în fiecare joi la ora 19:30 la Casa Română. Tot românul este binevenit! 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

                                                                            10 octombrie – TEOFIL 
 11 octombrie – FILIP 

   13 octombrie – ANDREI 
   14 octombrie – PARASCHIVA 

15 octombrie – LUCIAN 
 
 

EVENIMENTE 
 

Joi 13 octombrie – 7.00 p.m. – Vecernia, Litie 
Comentarii la Sf. Ev. de la Matei Cap. 5 

 
Vineri 14 octombrie – Sfânta Cuvioasă Paraschiva 

9.30 – Acatist, Sfânta Lirurghie 
 

 
 

Duminică 6 noiembrie – Împlinirea a 100 de ani de la fondarea Parohiei noastre 
Banchet Aniversar 

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

www.biserica.ca 


