
 

 
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 10 iunie 2018 
 

Apostolul: Romani 2, 10-16 și Evrei11, 33-40 
 

“Fraţilor, mărire, cinste şi pace oricui face binele: iudeului mai întâi, şi elinului. Căci nu este 
părtinire la Dumnezeu! Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepţi la Dumnezeu, ci cei ce 
împlinesc legea vor fi îndreptaţi. Căci, când păgânii, care nu au lege, din fire fac ale legii, 
aceştia neavând lege, îşi sunt loruşi lege. Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin 
mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc, sau îi şi apără, în ziua în 
care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale 
oamenilor. Fraţilor, proorocii, prin credinţă, au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit 
făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, 
din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors taberele vrăjmaşilor pe fugă; unele femei 
şi-au luat pe morţii lor înviaţi, iar alţii au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea, ca să 
dobândească mai bună înviere; alţii au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi închisoare; 
au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu 
sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi, ei, de care 
lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile 
pământului. Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa, pentru că 
Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea.” 
 

Evanghelia: Matei 4, 18-23 
 
“În vremea aceea, pe când umbla Iisus pe lângă marea Galileii, a văzut doi fraţi: pe Simon, 
care după aceea a fost numit Petru, şi pe Andrei fratele acestuia, care aruncau mreaja în mare, 

căci erau pescari, şi le-a zis: 
veniţi după Mine şi vă voi face 
pescari de oameni. Iar ei, 
lăsându-şi mrejele în clipa aceea, 
au mers după Dânsul. De acolo, 
mergând El mai departe, a văzut 
alţi doi fraţi: pe Iacob al lui 
Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în 
corabie cu Zevedeu, tatăl lor, 
cârpindu-şi mrejele, şi i-a chemat. 
Iar ei, îndată lăsând corabia şi pe 
Zevedeu, tatăl lor, au mers după 
Dânsul. Şi a străbătut Iisus toată 
Galileea, învăţând în sinagogile 
lor şi propovăduind Evanghelia 
împărăţiei şi tămăduind orice 
boală şi orice neputinţă în popor.“ 



 
 

CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI BUNU   ANDREI AGACHE 
 

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

 
ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
8 iunie – TEODOR 

10 iunie – ALEXANDRU 

11 iunie – LUCA 
12 iunie – PETRU 

 

EVENIMENTE 
 

10 iunie – Duminica Sfinților Români 
9.30 – Acatistul Sfinților, Sfânta Liturghie 

 

 
   

Miercuri 13 iunie – 7.00 p.m. – Acatist 
 

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

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


