
 
 
   

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 19 februarie 2017 
 

Apostolul: I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2 
 
“Fraţilor, nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu. Că nici dacă vom mânca, nu ne prisoseşte, nici 
dacă nu vom mânca, nu ne lipseşte. Dar vedeţi ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă poticnire 
pentru cei slabi. Căci dacă cineva te-ar vedea pe tine, cel ce ai cunoştinţă, şezând la masă în templul idolilor, 
oare conştiinţa lui, slab fiind el, nu se va întări să mănânce din cele jertfite idolilor? Şi va pieri prin 
cunoştinţa ta cel slab, fratele tău, pentru care a murit Hristos! Şi aşa, păcătuind împotriva fraţilor şi lovind 
conştiinţa lor slabă, păcătuiţi faţă de Hristos. De aceea, dacă o mâncare sminteşte pe fratele meu, nu voi 
mânca în veac carne, ca să nu aduc sminteală fratelui meu. Oare, nu sunt eu liber? Nu sunt eu Apostol? N-am 
văzut eu pe Iisus, Domnul nostru? Nu sunteţi voi lucrul meu întru Domnul? Dacă altora nu le sunt Apostol, 
vouă, negreşit, vă sunt. Căci voi sunteţi pecetea apostoliei mele întru Domnul.” 
 

Evanghelia: Matei 25, 31-46 
 

“Zis-a Domnul: Cînd va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul 
slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte 
păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stînga. Atunci va zice Împăratul celor 
de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvîntaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea 
lumii. Căci flămînd am fost şi Mi-aţi dat să mănînc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-
aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la 
Mine. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicînd: Doamne, cînd Te-am văzut flămînd şi Te-am hrănit? Sau însetat 
şi Ţi-am dat să bei? Sau cînd Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau cînd Te-am 
văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzînd, va zice către ei: Adevărat zic 
vouă, întrucît aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a 
stînga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci 
flămînd am fost şi nu Mi-aţi dat să mănînc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; Străin am fost şi nu M-aţi 
primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicînd: 
Doamne, cînd Te-am văzut flămînd, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am 
slujit? El însă le va răspunde, zicînd: Adevărat zic vouă: Întrucît nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, 
nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osîndă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.” 
 

"Cel ce se roagă să nu judece pe cel ce lucrează; cel ce 
lucrează să nu judece pe cel ce se roagă, zicând că 
acela stă, iar el lucrează; iar cel ce slujeste să nu 
judece pe alții. Deci, fiecare, de face ceva, spre slava 
lui Dumnezeu să o facă. Cel ce citeste să arate iubire 
si bunavoință față de cel ce se roagă, cugetând întru 
sine că si pentru el se roagă; iar cel ce se roagă să 
gândească despre cel care lucrează, că fapta lui spre 
folosul tuturor se face!"    Sf. Macarie 
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Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

19 februarie – FILIMON 
21 februarie – TIMOTEI 

24 februarie – IOAN 
 

 
EVENIMENTE 

 
Sâmbătă 18 februarie – Moșii de iarnă 

10.30 – Parastas de obște 
 

 
 

Duminică 26 februarie – Începutul Postului Sfintelor Paști 
 

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

www.biserica.ca 


