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Duminică 30 iulie 2017 
 

Apostolul: I Corinteni 1, 10-17 
 

   “Fraţilor, vă îndemn, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi 
să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere; 
căci, fraţii mei, despre voi, prin cei din casa lui Hloe, mi-a venit ştire că la voi sunt certuri. Şi 
spun aceasta, că fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu 
sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos! Oare s-a împărţit Hristos? Nu cumva s-a răstignit 
Pavel pentru voi? Sau fost-aţi botezaţi în numele lui Pavel? Mulţumesc lui Dumnezeu că pe 
nici unul din voi n-am botezat, decât pe Crispus şi pe Gaius, ca să nu zică cineva că aţi fost 
botezaţi în numele meu. Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de aceştia nu ştiu să mai fi 
botezat pe altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu 
înţelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos.” 
 

Evanghelia:  Matei 14, 14-22 
 

   “În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de dânşii şi a 
tămăduit pe toţi bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de Dânsul ucenicii Săi şi I-
au zis: locul acesta este pustiu şi iată e târziu; deci dă drumul mulţimilor, ca să se ducă în sate 
să-şi cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns: nu 
trebuie să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Dar ei I-au 
spus: nu avem aici decât numai cinci pâini şi doi peşti. 
Atunci El a zis: aduceţi-le aici la Mine. După aceea a 
poruncit oamenilor să şadă pe iarbă şi, luând cele cinci 
pâini şi cei doi peşti, şi-a ridicat ochii spre cer, a 
binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar 
ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat; şi au 
strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. 
Iar cei care mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară 
de femei şi de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe 
ucenici Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe 
ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.”  
 
„Eu sunt pâinea vieţii. Pâinea care se coboară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu 
moare. Eu sunt pâinea cea vie, Care S-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în 
veci. Iar Pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu. Adevărat, adevărat zic vouă, dacă 
nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă 
trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi”   (Ioan 6, 48-56). 
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31 iulie – IOSIF 
2 august – ȘTEFAN 

3 august – TEODORA 
 

 
 

 

EVENIMENTE    
 

Duminică 30 iulie - Începând cu ora 1.30 p.m.! 

PICNIC 
2148 Book Rd. West, Ancaster 
Mititei, Cârnați, Piept de Pui, 

Bere rece, Muzică Românească, Tombolă! 
Toată lumea este binevenită! 

 

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 


