
 
 
   

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 29 ianuarie 2017 
 

Apostolul: II Corinteni 6, 16-18 
 

“Fratilor,  ce înţelegere este între templul lui Dumnezeu şi idoli? Căci noi sîntem templu al 
Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis că: "Voi locui în ei şi voi umbla şi voi fi 
Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu". De aceea: "Ieşiţi din mijlocul lor şi vă osebiţi, zice 
Domnul, şi de ce este necurat să nu vă atingeţi şi Eu vă voi primi pe voi. Şi voi fi vouă tată, şi 
veţi fi Mie fii şi fiice", zice Domnul Atotţiitorul. Avînd deci aceste făgăduinţe, iubiţilor, să ne 
curăţim pe noi de toată întinarea trupului şi a duhului, desăvîrşind sfinţenia în frica lui 
Dumnezeu.” 

Evanghelia: Matei 15, 21-28 
 

“În vremea aceea s-a dus Iisus prin părţile Tirului şi ale Sidonului şi iată că o femeie 
hananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind în calea Lui, striga către Dânsul şi zicea: miluieşte-mă, 
Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns nici 
un cuvânt. Dar, apropiindu-se, ucenicii Săi îl rugau, zicând: da-i drumul, că strigă în urma 
noastră. Iar El, răspunzând, le-a zis: nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale 
casei lui Israel. Dar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă! El însă, 
răspunzând, i-a zis: nu este bine să iei pâinea fiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis Lui: 
adevărat, Doamne, însă şi câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. 
Atunci, răspunzându-i, Iisus i-a zis: o, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie cum voieşti! Şi s-a 
tămăduit fiica ei în ceasul acela.” 
 

 “În viaţă sunt oameni care nu se mai pot ruga ei pentru ei. Nu mai pot să facă nimic. Am 
cunoscut de multe ori cazuri în care cineva, datorită bolii sau suferinţei, mintea i-a fost 
oprită sau în stare de comă. Când omul intră în comă nu mai poate 
face nimic pentru el însuşi. Atunci rugăciunea celorlalţi ajută foarte 
mult. Această rugăciune o putem numi rugăciunea Bisericii pentru 
că noi în Biserică ne rugăm pentru pacea lumii, pentru bunăstarea 
tuturor, pentru cei aflaţi în suferinţă, pentru cei bolnavi, pentru cei 
robiţi de patimi care nu mai pot face ceva. Jertfa pe care o poţi face 
pentru cel de lângă tine este să te identifici cu suferinţa lui. Boala 
lui să fie şi boala ta, necazul lui să fie şi necazul tău. Sunt atâtea 
cazuri de mame, fraţi şi surori care se roagă în locul acelora care      
nu se mai pot ruga. Aceasta este rugăciunea Bisericii Ortodoxe.”                                
Arhim. Melchisedec Velnic 
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Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 

 
ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
30 ianuarie – VASILE, GRIGORE și IOAN 

31 ianuarie – IOAN 
27 ianuarie – IOAN 

3 februarie – SIMEON și ANA 
 
 

EVENIMENTE 
 

Duminică 29 ianuarie – Adunarea Generală a Membrilor Parohiei 
 
 

 
 

Luni 30 ianuarie – Sfinții Trei Ierarhi – Vasile Grigore și Ioan 
9.30 – Acatist, Sfânta Liturghie 

 
Joi 2 februarie – Întâmpinarea Domnului 

9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie 
 
 

 Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul parohiei!  
www.biserica.ca 


