
                
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 18 februarie 2018 
 

Apostolul: Romani 13, 11-14; 14, 1-4 
 

“Fraţilor, acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am crezut. Noaptea e pe 
sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele 
luminii. Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de 
ruşine, nu în ceartă şi în pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu 
o faceţi spre pofte. Primiţi-l pe cel slab în credinţă fără să-i judecaţi gândurile. Unul crede să 
mănânce de toate; cel slab însă mănâncă legume. Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel 
ce nu mănâncă, iar cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu 
l-a primit. Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va 
sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea.” 
 

Evanghelia: Matei 6, 14-21 
 

“Zis-a Domnul: dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, şi vouă Tatăl 
vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Iar dacă nu veţi ierta 
oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile 
voastre. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii, căci ei îşi întunecă feţele 
lor, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă că îşi 
iau răsplata lor. Iat tu, când posteşti, unge-ţi capul tău şi faţa ta o spală, 
ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns; 
şi Tatăl tău care vede cele ascunse îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi 
comori pe pământ, unde moliile şi rugina le strică, şi unde furii le sapă 
şi le fură. Ci vă adunaţi comori în cer, unde nici moliile, nici rugina nu 
le strică, şi unde furii nu le sapă, nici le fură. Că unde este comoara 
voastră, acolo va fi şi inima voastră.”  

 

“Dacă din pricina neputinţei trupeşti, nu vei putea să rămâi flămând toată ziua, nimeni care 
gândeşte drept nu va putea să te osândească pentru asta, căci Îl avem pe Domnul blând şi 
iubitor de oameni, Cel Care nu ne cere nimic mai presus de puterile noastre. Pentru că nici 
înfrânarea de la mâncăruri, nici postul nu ne sunt cerute ca scop în sine, adică pentru ca să 
rămânem în stare de ajunare, ci ca să dobandim toată dispoziţia spre a ne dărui celor 
duhovniceşti după ce ne îndepărtăm de lucrurile lumeşti. Aşa cum, şi dacă ne rânduim viaţa 
cu minte atentă şi arătăm tot interesul pentru cele duhovniceşti şi mâncăm atâta hrană cât să 
ne satisfacem nevoia de mâncare, şi arătăm în toată viaţa noastră dispozitie pentru a săvârşi 
fapte bune, nu vom mai avea nevoie deloc de post.”          Sf. Ioan Gură de Aur 



 
 
 

CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

CORINA GHERGHEL   GEORGE FLUTUR 
 

ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI BUNU   ANDREI AGACHE 
 

 ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 
Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 

 
ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
17 februarie – TEODOR 

20 februarie – VISARION 
21 februarie – TIMOTEI 

 
EVENIMENTE 

 

Sâmbătă 17 februarie – 10.00 a.m. – Rugăciune pentru bolnavi, Parastase 
 

Miercuri 21 februarie -  7.00 p-.m. – Canonul cel Mare 
 

 
 

 
Duminică 4 martie – A 82 aniversare a Reuniunii Doamnelor 

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

 
www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


