
 

 
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 15 iulie 2018 
 

Apostolul: Romani 15, 1-7 
 

“Fraţilor, datori suntem noi, cei tari, să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi şi să nu căutăm 
plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său, la ce este bine, spre 
zidire. Că şi Hristos n-a căutat la plăcerea Sa, ci, precum este scris: «Ocările celor ce Te 
ocărăsc pe Tine au căzut asupra Mea». Căci toate câte s-au scris mai înainte s-au scris spre 
învăţătura noastră, ca prin răbdarea şi mângâierea, care vin din Scripturi, să avem nădejde. Iar 
Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alţii, după Iisus 
Hristos. Pentru ca toţi laolaltă şi cu o singură gură să slăviţi pe Dumnezeu şi Tatăl Domnului 
nostru Iisus Hristos. Drept aceea, primiţi-vă unii pe alţii, precum şi Hristos v-a primit pe voi, 
spre slava lui Dumnezeu.” 

Evanghelia:  Matei 9, 27-35 
 

 “În vremea aceea, pe când trecea Iisus, s-au luat după Dânsul doi orbi; aceştia strigau şi 
ziceau: miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar după ce a intrat El în casă, au venit la 
Dânsul orbii şi i-a întrebat Iisus: credeţi că pot să fac Eu aceasta? Răspuns-au Lui: da, 
Doamne! Atunci s-a atins de ochii lor, zicând: după credinţa voastră, fie vouă! Şi s-au deschis 
ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: vedeţi, nimeni să nu ştie. Însă ei, după ce 
au ieşit, au răspândit numele Lui 
în tot pământul acela. După 
plecarea lor, iată au adus la 
Dânsul pe un om mut, având 
diavol. Şi fiind scos afară 
diavolul, a grăit mutul; iar 
mulţimile se minunau, zicând: 
niciodată nu s-a văzut aşa ceva în 
Israel. Dar fariseii ziceau: cu 
domnul diavolilor scoate pe 
diavoli. Şi Iisus străbătea prin 
toate oraşele şi satele, învăţând în 
sinagogile lor, propovăduind 
Evanghelia împărăţiei şi 
vindecând orice fel de boală şi 
orice fel de neputinţă în popor.”  
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 ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

11 iulie – OLGA 

12 iulie – MIHAIL și VERONICA 

13 iulie – GABRIEL, ȘTEFAN, MARIA și SARA 
15 iulie – VLADIMIR 

 

 
 
 

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