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Duminică 11 decembrie 2016 
 

Apostolul: Coloseni 3, 4-11 
 

“Fraţilor, când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi, împreună cu El, vă veţi arăta întru 
slavă. Drept aceea, omorâţi mădularele voastre cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi 
lăcomia, care este închinare la idoli, pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, în care 
păcate aţi umblat şi voi odinioară, pe când trăiaţi în ele. Acum, deci, lepădaţi şi voi toate acestea: mânia, 
iuţimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine din gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi 
dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre 
deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit, unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere 
împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi, Hristos.” 
 

Evanghelia: Luca 14, 16-24 
 

“Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare a făcut cină mare şi a poftit pe mulţi; şi a trimis el la ceasul 
cinei pe slujitorul său să zică celor poftiţi: veniţi, căci totul este acum gata. Dar toţi au început să-şi ceară 
iertăciune, ca şi cum ar fi fost înţeleşi. Cel dintâi a zis: am cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; te 
rog să mă ierţi. Un altul a zis: am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc; te rog să mă ierţi. Al 
treilea a zis: mi-am luat femeie, şi pentru aceasta nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului 
său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis slujitorului său: ieşi degrabă în pieţele şi uliţele 
oraşului: şi săracii, şi betegii, şi orbii, şi şchiopii adu-i aici. Şi, întorcându-se, slujitorul a zis: stăpâne, s-a 
făcut cum ai poruncit şi tot mai este loc. Atunci stăpânul a zis către slujitor: ieşi la drumuri şi la garduri şi 
sileşte-i pe toţi să intre, ca să se umple casa mea. Căci vă spun: nici unul din oamenii aceia care au fost poftiţi 
nu va gusta din cina mea.” 

 
“Deşi scuzele lor par întemeiate, totuşi noi învăţăm de aici un lucru: 
Oricât de grabnice şi de necesare ar fi treburile noastre, să nu le 
punem niciodată mai presus de cele duhovniceşti.  Și, auziţi toţi câţi 
vă împărtăşiţi cu sfintele taine, câţi aţi venit la ospăţul cel de nuntă 
şi aveţi sufletul îmbrăcat cu fapte murdare! Auziţi de unde aţi fost 
chemaţi? De la răspântiile drumurilor! Ce sunteţi? Nişte ologi, nişte 
betegi la suflet, ceea ce-i cu mult mai cumplit decât betejiciunea 
trupului. Ruşinează-te de bunătatea Celui Ce te-a chemat! Nimeni 
să nu rămână aici cu haine murdare, ci să-şi cureţe haina 
sufletului. După cum cei poftiţi la nuntă au ocărât pe împărat 
pentru că n-au venit, tot aşa şi tu îl ocărăşti dacă, după ce ai fost 
chemat, te aşezi la ospăţul Lui de nuntă cu o viaţă păcătoasă. A te 
duce la nuntă cu haine murdare, aceasta înseamnă: a pleca de pe 
lumea aceasta având o viaţă necurată.” 

                              Sf. Ioan Gură de Aur 



 
CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

 
NICK BUNU   TRAIAN PÎRVU 

 
ALTAR BOYS 

 
ANDREI PĂTRĂU   ANDREI AGACHE 

 
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 

 
11 decembrie – DANIEL și LUCA 

12 decembrie – SPIRIDON și ALEXANDRU 
13 decembrie – MARDARIE și LUCIA 

15 decembrie – SUZANA 
16 decembrie – TEOFANA 

17 decembrie - DANIEL 
 

 
EVENIMENTE 

 
Vineri 9 decembrie – 7 p.m. - Paraclisul Maicii Domnului 

Comentarii la “Genealogia Mântuitorului” 
Sâmbătă 10 decembrie – 7.00 p.m. – Vecernia  

 
Duminică 18 decembrie – Serbarea de Moș Crăciun la Casa Română 

 

 
 

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

www.biserica.ca 


