
                
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 14 ianuarie 2018 
 

Apostolul: Coloseni 1, 12-18 
 

“Fraţilor, mulţumim cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la 
moştenirea sfinţilor, întru lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat 
în împărăţia Fiului iubirii Sale, întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică 
iertarea păcatelor. Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată 
făptura. Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele 
văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut 
prin El şi pentru El. El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate. Şi El este 
capul trupului, al Bisericii; El este începutul, Întâiul-Născut din morţi, ca să fie El Cel dintâi 
întru toate.” 

Evanghelia: Luca 17, 12-19 
 

“În vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbaţi leproşi care 
stăteau departe şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-ţi milă de noi! Iar El, 
văzându-i, le-a zis lor: duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit 
de lepră. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors şi cu glas mare slăvea pe 
Dumnezeu; şi a căzut cu faţa la pământ lângă picioarele lui Iisus şi I-a mulţumit. Şi acela era 
samarinean. Iisus însă, răspunzând, a zis: oare, nu toţi cei zece s-au curăţit? Dar cei nouă 
unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai acesta care 
este de alt neam? Apoi a zis către acela: scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.” 
 
 

 “O întrebare trebuie să ne punem, în această zi: de ce omul nu este 
recunoscător lui Dumnezeu? Şi de ce omul nu este recunoscător 
faţă de aproapele, faţă de binefăcători? Răspunsul, conform 
Sfinţilor Părinţi, este unul singur: închipuirea de sine. Această 
patimă rea, care de multe ori nouă ni se pare că n-o avem, este 
aceea care ne face pe noi să nu mai fim recunoscători şi 
mulţumitori faţă de binefăcătorii noştri. Adică mi se pare mie că am 
meritat bunul care mi s-a dat, am meritat cuvântul ce l-am primit, 
am meritat sănătatea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, am meritat tot 

ce-am primit. Şi atunci, dacă am meritat, de ce să-I mai mulţumesc? Ei, aceasta nu e nimic 
altceva decât, aşa cum am spus, închipuirea de sine. Şi omul din ziua de astăzi e cel mai prins 
de închipuirea de sine.”                  Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mânăstirii Putna 
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 ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 
Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 

 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

11 ianuarie – TEODOSIE 
12 ianuarie – TATIANA 

13 ianuarie – IACOB 
15 ianuarie – PAVEL și IOAN 

16 ianuarie – PETRU 
17 ianuarie – ANTONIE 

 
 

 
 

Sfântul Cuvios Antonie cel Mare 
 

“Bunule Părinte Antonie, cel ce ai făcut din pustiul Egiptului loc de preaslăvire al Marelui 
Dumnezeu şi al Mântuitorului Hristos, fă şi din pustiul sufletului nostru, ars de necredinţa şi 
ros de patimi, loc plăcut ţie, în care să se sălăşluiască virtutea şi să răsară crinul bine 
mirositor al faptelor creştine, și prin tine să se mărescă numele cel sfânt al Tatălui, al Fiului 
şi al Sfântului Duh, Amin!” 
 

EVENIMENTE 
 

Miercuri 17 ianuarie – 7:00 p.m. – Acatist 
Duminică 21 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor 

Duminică 4 februarie – Adunarea Generală a Membrilor Parohiei   
 

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

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


