
 
 
   

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 25 decembrie 2016 
 

Apostolul: Galateni, 4, 4-7 
 

“Fraţilor, când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, 
născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Şi pentru că 
sunteţi fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă: Avva, 
Părinte! Astfel, dar, nu mai eşti rob, ci fiu; iar de eşti fiu, eşti şi moştenitor al lui Dumnezeu, 
prin Iisus Hristos.” 
 

Evanghelia: Matei 2, 1-12 
 

 

“Dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, 
în zilele lui Irod împăratul, iată magii de la 
Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: 
unde este împăratul iudeilor, Cel care s-a 
născut? Căci am văzut la Răsărit steaua 
Lui şi am venit să ne închinăm Lui. Şi 
auzind împăratul Irod, s-a tulburat şi tot 
Ierusalimul împreună cu el; şi adunând pe 
toate căpeteniile preoţilor şi cărturarii 
poporului, i-a întrebat: unde trebuie să se 
nască Hristos? Iar ei i-au zis: în Betleemul 
din Iudeea, căci aşa este scris prin 
proorocul: şi tu, Betleeme, din pământul 
lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic 
dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va 
ieşi Povăţuitorul, care va paşte poporul meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi şi 
a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Şi, trimiţându-i la Betleem, le-a zis: 
mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă-L veţi afla, să mă vestiţi şi pe 
mine, ca să vin şi eu să mă închin Lui. Iar ei, ascultând pe împărat, au plecat şi iată steaua, pe 
care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra, unde era 
Pruncul. Când au văzut ei steaua, s-au bucurat cu bucurie foarte mare. Şi intrând în casă şi 
văzând pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi s-au 
închinat Lui; apoi, deschizându-şi vistieriile lor, I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. Dar, 
primind înştiinţare prin vis să nu se întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.”  



 
CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

 
CORINA GHERGHEL   GEORGE FLUTUR 

 
ALTAR BOYS 

 
ANDREI PĂTRĂU   ANDREI AGACHE 

 
ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

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

 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

27 decembrie – ȘTEFAN 
30 decembrie – TEODORA 
31 decembrie – MELANIA 

1 ianuarie – VASILE și EMILIA 
 

EVENIMENTE 
 

Sâmbătă 24 decembrie – 8 a.m. – 10 a.m. - Acatist 

Mărturisire, Împărtășire 
 

Duminică 25 decembrie – Nașterea Domnului 
Sfânta Liturghie, Concert de Colinde 

 

 
 

Luni 26 decembrie – Soborul Maicii Domnului 
9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie 

 
Marți 27 decembrie – Sfântul Arhidiacon Ștefan, întâiul mucenic 

9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie 
 

Sâmbătă 31 decembrie 7 p.m. 
Revelion la Casa Română 

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

www.biserica.ca 


