
                
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 7 ianuarie 2017 
 

Apostolul: Efeseni 4, 7-13 
 

“Fraţilor, fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea 
zice: «Suindu-Se la înălţime, a robit robime şi a dat daruri oamenilor». Iar aceea că: «S-a 
suit» - ce înseamnă decât că S-a pogorât în părţile cele mai de jos ale pământului? Cel ce S-a 
pogorât, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple. Şi El a 
dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, spre 
desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la 
unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la 
măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos.” 

 

Evanghelia: Matei 4, 12-17 
 

“În vremea aceea, auzind că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus s-a dus în Galileea; şi părăsind 
Nazaretul a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftalim, 
ca să se împlinească ce s-a scris prin Isaia proorocul, care zice: pământul lui Zabulon şi 
pământul lui Neftalim, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea 
în întuneric a văzut lumină mare şi celor care şedeau în ţinutul şi în umbra morţii, lumină le-a 
răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască: pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia 
cerurilor.”  

 

“Același cuvânt l-a spus și Sfântul Ioan 
Botezătorul când a început să propovăduiască 
în pustiul Iordanului: “Pocăiți-vă, că s-a 
apropiat Împărăția Cerurilor”. Același cuvânt 
au primit și Sfinții Apostoli, când au fost trimiși 
să propovăduiască Evanghelia, că le-a zis lor: 
“Și mergând, propovăduiți, zicând: S-a 
apropiat Împărăția Cerurilor”. Iată, deci, care 
a fost pricina venirii Mântuitorului în Galileea: 
predicarea Evangheliei și luminarea celor ce 
zăceau în întuneric. Căci propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în lume aduce adevărata 
lumină în inimile oamenilor credincioși care nu numai că aud cuvântul, ci îl și împlinesc cu 
fapta, după cuvântul Mântuitorului, care zice: “Fericiți cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și 
îl păzesc pe dânsul”.”                  Arhimandrit Ilie Cleopa 



 
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 

 
4 ianuarie – TEOCTIST 

7 ianuarie – IOAN 
8 ianuarie – GHEORGHE și DOMNICA 

9 ianuarie – PETRU 
10 ianuarie – GRIGORE 

 
 

EVENIMENTE 
 

• 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 


