
 
 
   

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 2 iulie 2017 
 

Apostolul: Romani 6, 18-23 
 

“Fraţilor, izbăvindu-vă de păcat, v-aţi făcut robi ai dreptăţii. Omeneşte vorbesc, pentru 
slăbiciunea trupului vostru. Căci precum aţi făcut mădularele voastre roabe necurăţiei şi 
fărădelegii, spre fărădelege, tot aşa faceţi acum mădularele voastre roabe dreptăţii, spre 
sfinţire. Căci atunci, când eraţi robi ai păcatului, eraţi liberi faţă de dreptate. Deci ce roadă 
aveaţi atunci? Roade de care acum vă e ruşine; pentru că sfârşitul acelora este moartea. Dar 
acum, izbăviţi fiind de păcat şi robi făcându-vă lui Dumnezeu, aveţi roada voastră spre 
sfinţire, iar sfârşitul, viaţă veşnică. Pentru că plata păcatului este moartea, iar  harul lui 
Dumnezeu, viaţa veşnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru.” 
 

Evanghelia: Matei 8, 5-13 
 

“Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de El un 
sutaş, rugându-L, Şi zicând: Doamne, sluga mea zace în 
casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: 
Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: 
Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci 
numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. Că şi 
eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi 
şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, 
şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face. Auzind, Iisus 
S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat 
grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, n-am găsit atâta 
credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, 
cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor. Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel 
mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie 
după cum ai crezut. Şi s- a însănătoşit sluga lui în ceasul acela.”  
 
“Care sunt soldaţii si slugile lui Hristos? Oare nu orice făptură e înrolată în oştirea Lui? 
Ingerii, sfinţii si toţi oamenii cu frica lui Dumnezeu nu sunt soldaţii lui Hristos? Stihiile, 
boala, moartea, nu-s slugile Lui? Domnul porunceşte vieţii: „Intră în făptura aceasta”, şi 
intră; „Vino înapoi”, şi vine. El trimite viaţa; El îngăduie boala şi moartea; El vindecă şi El 
învie morţii. La cuvântul Său oștile îngereşti se pleacă precum la suflarea unui vânt puternic. 
„El a zis si s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit”.”         Sf. Nicolae Velimirovici 
 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

TRAIAN PÎRVU   ALEXANDRA PREDESCU 
 

ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI AGACHE   ANDREI BUNU 
 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

1 iulie – COSMA și DAMIAN 

2 iulie – ȘTEFAN 
4 iulie – ANDREI și MARTA 

6 iulie – LUCIA 
 

 
 

 

EVENIMENTE    
 

TABARA  DE VARĂ A EPISCOPIEI CANADEI 
7 August - 12 August 2017 

Lectii de pictură a icoanei, rugăciuni, cateheze! 
Lecții de tir cu arcul, foc de tabără!  Multe alte activități sportive! 

Adresa: 
“The Valley of the Mother of God” 

Centrul Creștin al Bisericii Ortodoxe Copte 
953376 – 7th Line, Mono, Orangeville, Ontario, L9W 2Z2 

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

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


