
 

 
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 13 ianuarie 2019 
 

Apostolul: Efeseni 4, 7-13 
 

“Fraţilor, fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea 
zice: «Suindu-Se la înălţime, a robit robime şi a dat daruri oamenilor». Iar aceea că: «S-a 
suit» - ce înseamnă decât că S-a pogorât în părţile cele mai de jos ale pământului? Cel ce S-a 
pogorât, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple. Şi El a 
dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, spre 
desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la 
unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la 
măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos.” 

 

Evanghelia: Matei 4, 12-17 
 

“În vremea aceea, auzind că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus s-a dus în Galileea; şi părăsind 
Nazaretul a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftalim, 
ca să se împlinească ce s-a scris prin Isaia proorocul, care zice: pământul lui Zabulon şi 
pământul lui Neftalim, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea 
în întuneric a văzut lumină mare şi celor care şedeau în ţinutul şi în umbra morţii, lumină le-a 
răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască: pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia 
cerurilor.”  
 

“Există o legatură profundă între lumina Botezului Domnului si lumina Botezului crestin. Nu 
întâmplător Mântuitorul S-a botezat in apele Iordanului, nu într-un spatiu închis. Prin 
aceasta, El a voit să ne arate ca a venit să sfintească nu numai firea umana din interiorul ei, 
ci si firea apelor. Prin zămislirea Sa din Fecioara, Hristos Domnul a sfintit firea umană, prin 
nasterea Sa în pesteră Hristos-Domnul a sfintit pământul din interiorul lui, iar prin Botezul 
Său în apele Iordanului, El a sfintit firea apelor din interiorul lor, 
arătând prin aceasta că si noi, crestinii, ca purtatori de Duhul Sfant 
primit la Botez, avem menirea de a contribui la sfintirea omului, a 
mediului înconjurator si a întregului univers, ca fiind daruri ale 
iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. De aceea în popor se spune ca 
'omul sfințeste locul', dar el sfințeste locul mai ales dacă se uneste 
duhovniceste cu Dumnezeu Cel Unul Sfant, adică sfinteste locul prin 
lucrarea Duhului Sfant prezent în viața sa, trăită în spațiu si timp.”                      
P.F. Patriarh Daniel 
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Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 

 
ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
11 ianuarie – TEODOSIE 
12 ianuarie – TATIANA 

13 ianuarie – EMIL 
15 ianuarie – PAVEL și IOAN 

 

 
 

EVENIMENTE 
 

Sâmbătă 12 ianuarie – 11.00 - Parastase 
 
 

Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul:  www.biserica.ca  
Pr. Lucian – 289 237 3940   

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


