
 
 
   

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 10 septembrie 2017 
 

Apostolul: Galateni 6, 11-18 
 

“Fraţilor, vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câţi vor să placă în trup, aceia 
vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos, căci nici 
ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se 
laude ei în trupul vostru. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului 
nostru Iisus Hristos prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! Că în 
Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi 
câţi vor umbla după dreptarul acesta, pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui 
Dumnezeu! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci eu port, în trupul meu, 
semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor! 
Amin.” 

Evanghelia: Ioan 3, 13-17 
 

“Zis-a Domnul: nimeni nu s-a suit în cer, fără numai Cel care s-a pogorât din cer, Fiul 
Omului, care este în cer. Şi precum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe 
Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci aşa a iubit 
Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său Unul-Născut, pentru ca oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să 
osândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El.” 
 
 

“Pentru ce ne temem noi de moarte? Pentru că nu avem o 
conştiinţă bună. Dacă noi am avea aceasta, nu ne-ar 
înspăimânta nici moartea, nici foametea, nici pierderea averii, 
nici orice alta. Căci pe cei îmbunătăţiţi nu-i poate vătăma nimic 
din toate acestea, nici nu le poate răpi norocirea lor cea 
lăuntrică. Cine se nutreşte cu nădejdile cele mai mărite, nimic 
nu-l poate întrista. Sau cine poate face ceva care să poată 
nelinişti pe un asemenea om nobil? Presupuneri că cineva îi 
răpeşte averea. Dar el are o comoară în cer! Cineva îl izgoneşte 
din patrie. Dar el are patria sa în cer! Poate că cineva îl ferecă 
cu lanţuri. Dar el are o conştiinţă liberă, şi nu bagă în seamă 
închisoarea cea din afară. Însă poate că cineva ucide trupul lui. 
Totuşi el iarăşi va învia!”. 
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ÎNSCRIERI LA ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

Informații: D-na Alexandra Predescu 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

10 septembrie – MINODORA 
11 septembrie – TEODORA 

15 septembrie – IOSIF și NICHITA 
 

EVENIMENTE 
 

Joi 14 septembrie – ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI 
 
 

 
 

10.00 – Acatist - Sf. Liturghie 

 
 

Pr. Nicholas Giroux – 905 354 5611 
 

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