
 
 
   

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 8 octombrie 2017 
 

Apostolul: Galateni 1, 11-19 
	  

“Fraţilor, vă fac cunoscut că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; pentru că 
nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci 
aţi auzit despre purtarea mea de altădată întru iudaism, că prigoneam peste măsură Biserica 
lui Dumnezeu şi o pustiam, şi spoream în iudaism mai mult decât mulţi dintre cei care erau de 
vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părinteşti. Dar când a binevoit 
Dumnezeu, Care m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său, să 
descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri, îndată nu am primit 
sfat de la trup şi de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la Apostolii cei dinainte de mine, 
ci m-am dus în Arabia şi m-am întors iarăşi la Damasc. Apoi, după trei ani, m-am suit la 
Ierusalim, ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile. Iar pe altul din 
apostoli n-am văzut, decât numai pe Iacov, fratele Domnului.” 
 

Evanghelia: Luca 7, 11-16 
 

“În vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraş numit Nain, şi împreună cu Dânsul mergeau mulţi 
ucenici ai Lui şi popor mult. Iar când s-au apropiat de poarta oraşului, iată scoteau un mort, 
singurul fecior al maicii sale, şi era ea văduvă; iar din oraş popor mult era cu dânsa. Şi, 
văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: nu mai plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a 
atins de cosciug, iar cei care-l duceau au stat şi El a zis: tânărule, ţie îţi zic, scoală-te! Iar cel 
ce fusese mort s-a sculat în sus şi a început să vorbească. Iar Iisus l-a dat maicii sale. Şi frică 
i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: un prooroc mare s-a ridicat între noi, şi: 
Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.” 
 
"Fii	  mai	  înțelept,	  si	  la	  moartea	  altuia,	  învață-te	  a	  
tremura	   pentru	   tine	   însuți;	   depărtează	   toată	  
usurătatea	   minții,	   cercetează	   faptele	   tale,	  
îndepartează	   toate	   păcatele	   tale	   si	   schimbă	  
purtarea	   ta	   spre	   mai	   bine...	   Ostașii	   în	   mijlocul	  
pacii	  gândesc	  la	  razboi	  si	  se	  pregătesc,	  pentru	  ca	  
atunci	   când	   va	   izbucni,	   să-si	   arate	   iscusința	  
câstigată	  în	  vreme	  de	  pace".	  	  	  	  	  	  	  
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CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

 
MARIANA POPA   ANGELA TANACS 

 
ALTAR BOYS 

 
ANDREI PĂTRĂU   ANDREI BUNU   ANDREI AGACHE 

 
 ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

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

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

9 octombrie – ATANASIA 
 10 octombrie – TEOFIL 
   11 octombrie – FILIP 

   13 octombrie - ANDREI 
 

 

EVENIMENTE 
 

6-9 octombrie – Conferința tinerilor ortodocși din Mitropolia noastră 

 
 Duminică 8 octombrie – Thanksgiving Day 

9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie, Slujbă de mulțumire 
 

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


