
 
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 2 septembrie 2018 
 

Apostolul: 2 Corinteni 1, 21-24; 2, 1-4 
 

“Fraților, Cel ce ne întărește pe noi împreună cu voi, în Hristos, și ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a 
și pecetluit pe noi și a dat arvuna Duhului în inimele noastre. Și eu chem pe Dumnezeu mărturie asupra 
sufletului meu, că, din cruțare pentru voi, n-am venit încă la Corint. Nu că doar avem stăpânire peste credința 
voastră, dar suntem împreună-lucrători ai bucuriei voastre, de vreme ce stați tari în credință. Și am judecat în 
mine aceasta, să nu vin iarași la voi cu întristare. Căci, dacă eu vă întristez, cine este cel care să mă 
înveselească, dacă nu cel întristat de mine? Și v-am scris vouă aceasta, ca nu cumva la venirea mea să am 
întristare de la aceia care trebuie să mă bucure, fiind încredințat despre voi toți că bucuria mea este și a 
voastră a tuturor. Pentru că, din multă supărare și cu inima strânsă de durere, v-am scris cu multe lacrimi, nu 
ca să vă întristați, ci ca să cunoașteți dragostea pe care o am cu prisosință către voi.” 

 

Evanghelia: Matei 22, 2-14 
 

“Zis-a Domnul pilda aceasta: Împărăția cerurilor asemănatu-s-a omului împărat care a făcut nuntă fiului său. 
Și a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iarăși a trimis alte slugi, 
zicând: Spuneți celor chemați: Iată, am pregătit ospățul meu; juncii mei și cele îngrășate s-au junghiat și toate 
sunt gata. Veniți la nuntă! Dar ei, fără să țină seama, s-au dus, unul la țarina sa, altul la neguțătoria lui; iar 
ceilalți, punând mâna pe slugile lui, le-au batjocorit și le-au ucis. Auzind împăratul de acestea, s-a umplut de 
mânie și, trimițând oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și cetății lor i-au dat foc. Apoi a zis către slugile 
sale: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Mergeți, deci, la răspântiile drumurilor și, pe câți veți 
găsi, chemați-i la nuntă. Atunci, ieșind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toți câți i-au găsit, și răi și 
buni, și s-a umplut casa nunții cu oaspeți. Iar Împăratul, intrând ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un 
om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă și i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a 
tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: Legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din 
afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși.” 
 
„Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă ? Să ascultăm cu inima şi cu conştiinţa când ne 
apropiem de sfântul potir şi vom auzi această întrebare, această mustrare. Să ne spălăm şi să ne curăţim 
sufletele măcar tot atât pe cât ne spălăm şi ne curăţim trupurile. Să le curăţăm prin lacrimi şi căinţă, să le 
spălăm cu post şi rugăciune, să le îmbrăcăm în haine ţesute din dragoste, împodobite cu toată fapta cea 
buna şi mai ales cu iertare şi milă. Când un copil plânge pentru că s-a murdărit, mama îl spală, îl curăţă 
şi-1 schimbă. O, cu cât mai milostiv este Tatăl nostru cel din ceruri decât oricare mamă de pe pământ! Cu 
devărat, fiecare om are sufletul atât de murdar că niciodată n-ar putea, prin a sa 
strădanie, să-1 cureţe şi să-1 facă vrednic de-a sta înaintea lui Dumnezeu. Dar fiecare 
să-şi dea seama cât este de întinat; să-i pară rău din toată inima; să facă puţinul ce i se 
cere; şi, ceea ce-I lucrul de căpetenie, să ceară plângând de la Dumnezeu să fie curăţit 
cu foc şi cu duh. Dumnezeu aşteaptă plânsul copiilor Lui, cu haina de nuntă pregătită în 
mâinile Sale; aşteaptă să-i curăţească, să-i spele, să-i lumineze, să-i ungă cu miresme şi 
să-i înveşmânte pe toţi cei ce-L cheamă.”       Sf. Nicolae Velimirovici 
 



CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

CORINA GHERGHEL   TRAIAN PÎRVU 
 

ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI BUNU   ANDREI AGACHE 
 

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

 
ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
1 septembrie – DIONISIE și SIMION 

2 septembrie – IOAN 

3 septembrie – TEOCTIST 
5 septembrie – ZAHARIA și ELISABETA 

 
EVENIMENTE 

 

 
 

Sâmbătă 8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului 
9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie 

 

1.30 – Picnic de Sfânta Marie Mică 
Invitați speciali: 

Interpretul Grigore Zanfir    Ansamblul Folcloric Doina 
Grătar asortat, Bere rece, Muzică Românească! 
Intrarea gratuită, toată lumea este binevenită! 

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

 
www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


