
 

 
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 1 iulie 2018 
 

Apostolul: Romani 10, 1-10 
 

“Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru Israel, este spre 
mântuire. Căci le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără cunoştinţă, 
deoarece, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să statornicească dreptatea lor, 
dreptăţii lui Dumnezeu ei nu s-au supus. Căci sfârşitul Legii este Hristos, spre dreptate tot 
celui ce crede. Căci Moise scrie despre dreptatea care vine din lege, că: «Omul care o va 
îndeplini, va trăi prin ea». Iar dreptatea din credinţă grăieşte aşa: «Să nu zici în inima ta: Cine 
se va sui la cer?», ca adică să coboare pe Hristos! Sau: «Cine se va coborî întru adânc?», ca să 
ridice pe Hristos din morţi! Dar ce zice Scriptura? «Aproape este de tine cuvântul, în gura ta 
şi în inima ta», - adică cuvântul credinţei pe care-l propovăduim. Că de vei mărturisi cu gura 
ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei 
mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire.” 
 

Evanghelia: Matei 8, 28-34; 9,1 
 

“În vremea aceea, când a trecut Iisus dincolo, în ţinutul Gherghesenilor, iată că L-au 
întâmpinat doi îndrăciţi, care ieşeau din morminte, foarte furioşi, încât nimeni nu putea să 
treacă pe drumul acela. Şi iată au început să strige şi să zică: ce ai cu noi Iisuse, Fiul lui 
Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti? Şi era departe de ei o 

turmă mare de porci la păscut. Iar diavolii îl 
rugau, zicând: dacă ne scoţi afară, dă-ne voie să 
ne ducem în turma de porci. Atunci El le-a zis: 
duceţi-vă! Iar ei, ieşind, s-au dus în turma de 
porci; şi îndată toată turma de porci s-a aruncat 
de pe ţărm în mare şi s-a înecat în apă. Atunci 
păzitorii au fugit şi, ducându-se în oraş, au 
povestit tot ce se petrecuse şi cele întâmplate cu 
cei îndrăciţi. Îndată tot oraşul a ieşit în 
întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat 
să plece din ţinutul lor. Şi intrând în corabie, 
Iisus a trecut dincoace şi a venit în oraşul Său.” 
 
 



 
 

CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

ALEXANDRA PREDESCU   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 

 
29 iunie – PETRU și PAVEL 

2 iulie –  ȘTEFAN și IOAN 

4 iulie – ANDREI și MARTA 
 

 
 

EVENIMENTE 
   

29 iunie – 1 iulie – Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei 
Catedrala Sf. Gheorghe din Windsor la 100 de ani 

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