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Apostolul: Tit 2, 11-14 si 3, 4-7 

“Fraților, harul mintuitor al lui Dumnezeu s-a aratat tuturor oamenilor, învatindu-ne pe noi sa 
lepadam faradelegea si poftele lumesti si, in veacul de acum, sa traim cu intelepciune, cu 
dreptate si cu cucernicie; Si sa asteptam fericita nadejde si aratarea slavei marelui Dumnezeu 
si Mintuitorului nostru Hristos Iisus, Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca sa ne izbaveasca de 
toata faradelegea si sa-Si curateasca Lui popor ales, rivnitor de fapte bune. Iar cind bunatatea 
si iubirea de oameni a Mintuitorului nostru Dumnezeu s-au aratat, El ne-a mintuit, nu din 
faptele cele intru dreptate, savirsite de noi, ci dupa a Lui indurare, prin baia nasterii celei de a 
doua si prin innoirea Duhului Sfint, Pe Care L-a varsat peste noi, din belsug, prin Iisus 
Hristos, Mintuitorul nostru, ca indreptindu-ne prin harul Lui, sa ne facem, dupa nadejde, 
mostenitorii vietii celei vesnice.” 
 

Evanghelia: Matei 3, 13-17 
 

„În vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan, catre 
Ioan, ca sa fie botezat de el. Ioan însa Îl oprea, zicând: Eu 
am trebuința sa fiu botezat de catre Tine, și Tu vii la mine? 
Și raspunzând, Iisus a zis catre el: Lasa acum, ca așa se 
cuvine noua sa împlinim toata dreptatea. Atunci L-a lasat. 
Iar dupa ce S-a botezat Iisus, în clipa când ieșea din apa, 
îndata cerurile s-au deschis și Ioan a vazut Duhul lui 
Dumnezeu pogorând-Se ca un porumbel și venind peste 
El. Și iata, un glas din ceruri care a zis: Acesta este Fiul 
Meu cel iubit întru care am binevoit”.  
 
“Astăzi apele Iordanului se prefac in vindecari; toata 
faptura se adapa cu curgeri tainice. Toate apele se 
sfintesc astazi din taina coborarii in apele Iordanului a Fiului lui Dumnezeu, Azi pacatele 
oamenilor se curatesc in apele Iordanului. Astazi raiul s-a deschis oamenilor, Soarele 
dreptatii ne lumineaza, azi ne-am usurat de plansul celui vechi, al lui Adam. Ne-am izbavit de 
intuneric si adunarea cea sfanta si mult vestita a ortodocsilor se bucura. Stapanul la botez 
merge sa ridice firea omeneasca la inaltime. Cel neplecat Se pleaca robului ca sa ne 
slobozeasca pe noi din robie. Imparatia cerurilor am dobandit, impartia Domnului nu va 
avea sfarsit, pamantul si marea si-au impartit bucuria lumii si lumea de veselie s-a umplut". 
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ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

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

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

7 ianuarie – IOAN 
8 ianuarie – GHEORGHE și DOMNICA 

9 ianuarie – PETRU 
10 ianuarie – GRIGORE 
11 ianuarie – TEODOSIE 
12 ianuarie – TATIANA 

13 ianuarie – EMIL 
 
 

EVENIMENTE 
 

Vineri 6 ianuarie – Botezul Domnului 

Vizita Prea Sfințitului Părinte IOAN CASIAN în parohia noastră 
9.30  Utrenia – 10.30 Sfânta Liturghie Arhierească 

Sfințirea Apei de Bobotează 
 

 
 

Sâmbătă 7 ianuarie – Sfântul Proroc Ioan Botezătorul 
9.30 Utrenia, Sfânta Liturghie 

 
Duminică 8 ianuarie – Duminica după Botezul Domnului 

9.30  Utrenia – 10.30 Sfânta Liturghie Arhierească 
 

Începând de luni 9 ianuarie Sfințirea caselor de Bobotează 
Pr. Lucian – 289 237 3940 
preot.paroh@gmail.com 

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

www.biserica.ca 


