
                
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 31 decembrie 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 pustiiam, 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: Matei 2, 13-23 
 

“După ce s-au dus magii, iată îngerul Domnului se arată în vis lui 
Iosif, zicând: scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Sa şi fugi în Egipt şi 
stai acolo, până ce îţi voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca 
să-L omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea Pruncul şi pe mama 
Sa şi s-a dus în Egipt: şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să 
se împlinească cuvântul spus de Domnul prin proorocul, care zice: din 
Egipt am chemat pe Fiul Meu. Iar când Irod a văzut că a fost înşelat 
de magi, s-a mâniat foarte tare şi, trimiţând, a omorât pe toţi copii, 
care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai mici, 
după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul 
spus de Ieremia proorocul, care zice: glas în Rama s-a auzit, plângere 
şi tânguire şi ţipăt mult; Rahela plângea pe fiii săi şi nu vrea să se 
mângâie, pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că 
îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt, zicându-i: scoală-
te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au 

murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului. Iar el sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi au venit în 
pământul lui Israel. Dar auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să 
meargă acolo şi, luând poruncă în vis, s-a dus în părţile Galileii. Şi a venit şi a locuit în oraşul, care se 
numeşte Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean se va chema.” 
 
“Şi tu, dacă ai probleme şi suferi numeroase încercări, nu trebuie să te tulburi. Să nu te aştepţi să fii 
răsplătit sau încoronat imediat pentru necazurile tale. Ci mai vârtos să ţii în minte exemplul suferinţei 
îndelungate a Maicii Pruncului, suportându-le pe toate cu nobleţe, ştiind că asemenea viaţă în pribegie 
este potrivită cu orânduirea lucrurilor duhovniceşti. Tu împărtăşeşti aceeaşi muncă nevoitoare pe care 
Fecioara Maria însăşi a gustat-o. Acelaşi lucru l-au făcut şi magii. Şi Fecioara Maria, şi magii doreau să 
se retragă în taină în rolul smerit al pribeagului.”                         Sf. Ioan Gură de Aur 
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 ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

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

 
ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
27 decembrie – ȘTEFAN și TEODOR 

29 decembrie – MARCEL 
30 decembrie – TEODORA 

1 ianuarie - VASILE 
 
 

EVENIMENTE 
 

• Duminică 31 decembrie – Duminica după Nașterea Domnului 
9:30 – Utrenia, Sfânta Liturghie 

 
• Luni 1 ianuarie – Tăierea Împrejur, Sf. Vasile – 10.30 Sf. Liturghie 

 
• Sâmbătă 6 ianuarie – BOTEZUL DOMNULUI – 10.30 Sf. Liturghie 

 
Sfinţirea Apei de Bobotează 

 
• Duminică 7 ianuarie – Sf. Ioan Botezătorul – 10.30 Sf. Liturghie 

 
Începând de luni 8 ianuarie – Sfinţirea caselor la început de an nou! 

 

                                           
 

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

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


