
                
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 3 decembrie 2017 
 

Apostolul: I Timotei 1, 15-17 
 

“Fraţilor, vrednic de credinţă şi de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume 
ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Şi tocmai pentru aceea am fost 
miluit, ca Iisus Hristos să arate mai întâi în mine toată îndelunga Sa răbdare, ca pildă celor ce 
vor crede în El, spre viaţa veşnică. Iar Împăratul veacurilor, Celui nestricăcios, nevăzutului, 
singurului Dumnezeu fie cinste şi slavă în vecii vecilor. Amin!” 
 

Evanghelia: Luca 18, 35-43 
 

“În vremea aceea, pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb şedea la marginea drumului şi 
cerşea. Şi, auzind mulţimea trecând, el a întrebat: ce este aceasta? Şi i-au spus lui că trece 
Iisus din Nazaret. Atunci el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-ţi milă de mine. Iar cei 
care mergeau înainte îl certau, ca să tacă; el însă şi mai tare striga: Fiul lui David, fie-ţi milă 
de mine! Iar Iisus s-a oprit şi a poruncit să-l aducă la Dânsul; şi, când s-a apropiat, l-a 
întrebat, zicând: ce vrei să-ţi fac? Iar el a spus: Doamne, să văd. Şi Iisus i-a zis: vezi! Credinţa 
ta te-a mântuit. Şi îndată a văzut şi a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu, şi tot poporul, 
văzând aceasta, a dat laudă lui Dumnezeu.” 
 

 “Iubiților, potrivit Sfintelor Evanghelii și înțelegerii celor 
care au cercetat mai adânc, cele mai multe minuni săvârsite de 
Mântuitorul au fost vindecari de orbi, împătrășire a luminii. Când 
rostim acest cuvânt mintea noastră aleargă către rădăcinile 
existenței. Căci dacă primul act dumnezeiesc a fost “Să fie 
lumină”, atunci întreaga făptură e zidiăa din lumină, și fiecare din 
noi în adâncul ființei noastre suntem lumină; ar trebui ca nici o 
clipă să nu uităm acest fapt: “Eu sunt și trebuie sa fiu lumină; nici 
o clipă lumina să nu se stingă în mine!” 

Părintele Constantin Galeriu 
 

 
CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 

 
DAN BRĂNESCU   FLORIN PĂTRĂU 

 
ALTAR BOYS 

 
ANDREI PĂTRĂU   ANDREI BUNU   ANDREI AGACHE 



 
 ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

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

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

30 noiembrie – ANDREI 
3 decembrie – GHEORGHE 

4 decembrie – IOAN 
5 decembrie – ATANASIE 
6 decembrie – NICOLAE 
7 decembrie – FILOFTEA 

9 decembrie - ANA 
 
 

EVENIMENTE 
 

 
Joi 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României 
Hramul Parohiei Sf. Ap. Andrei din Mississauga 

                     10:00 - Sfânta Liturghie Arhierească la Mississauga 
 

                    Duminică 3 decembrie – Sărbătorirea Zilei României 
                   9:30 – Utrenia, Sfânta Liturghie, Festivitate la Casa Română  

 
                              Miercuri 6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae 

9:30 – Acatist, Sfânta Liturghie    
 

Duminică  17 decembrie – Serbarea de Moș Crăciun la Casa Română 
                     

 REVELION LA CASA ROMÂNĂ 
 

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

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


