
 

 
 

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                             
 

Duminică 10 februarie 2019 
 

Apostolul: 2 Corinteni 6, 16-18;7, 1 
 

“Fraților, noi suntem Biserica Dumnezeului Celui viu, precum Dumnezeu a zis: «Voi locui în 
ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Meu». De aceea, «Ieșiti din 
mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul» și «de ceea ce este necurat să nu vă atingeți și Eu vă 
voi primi pe voi și voi fi vouă tată și veți fi Mie fii și fiice, zice Domnul Atotțiitorul». Având, 
deci, aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a duhului, 
săvârșind sfințenia întru frica lui Dumnezeu.” 

 
Evanghelia: Matei 15, 21-28 24-26; 

 

“În vremea aceea a venit Iisus în părţile Tirului şi ale 
Sidonului. Și, iată, o femeie cananeeancă, din acele 
ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, 
Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de diavol. 
Iisus însă nu i-a răspuns niciun cuvânt; și, 
apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Dă-i 
drumul, că strigă în urma noastră. Iar El, răspunzând, 
a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale 
casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat Lui, 

zicând: Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi 
s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de 
la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie 
ţie după cum voieşti! Şi s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela.” 
 

“Rugăciunea, 'Miluiește-mă, Doamne' sau 'Doamne, miluiește-mă!', a devenit 
rugăciunea cea mai scurtă și cea mai frecventă a Bisericii. Această rugăciune este cea mai 
concentrată și cea mai cuprinzătoare rugăciune a Bisericii, deoarece mila lui Dumnezeu 
înseamnă iubirea Lui smerită și milostivă, vindecătoare și mântuitoare pentru toți oamenii. 
De la această femeie cananeeancă învațăm și o altă rugăciune, și anume 'Doamne, ajută-
mă!'. Este rugăciunea izvorâtă din adâncul inimii, mai ales când omul simte că nici unul 
dintre oameni nu-l mai poate ajuta, ci numai Preamilostivul Dumnezeu, Cel atotputernic. 
Prin această rugăciune, omul exprimă, în același timp, limita puterilor sale omenești și 
speranța izvorâtă din credința că numai Dumnezeu îl poate salva dintr-o situație de limită 
între viață și moarte.”        P.F. Patriarh Daniel 



ALTAR BOYS 
 

ANDREI PĂTRĂU   ANDREI BUNU 

 
ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

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

 
ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
10 februarie – VALENTINA 
11 februarie – TEODORA 

13 februarie – ACVILA și PRISCILA 
 

EVENIMENTE 
 

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Părinte ANDREI, Mitropolitul Clujului 
Maramureșului și Sălajului, și a Înaltpreasfințitului Părinte NICOLAE, Mitropolitul 
Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, se va afla și în biserica noastră vineri, 
sâmbătă și duminica aceasta, copia Icoanei Maicii Domnului de la Nicula sau „Fecioara 
înlăcrimată a Transilvaniei” de la Catedrala Arhiepiscopală din Cluj.  
 

 
 

Vineri 8 februarie – 7.00 p.m. – Paraclisul Maicii Domnului 
Sâmbătă 9 februarie – 9.30 – Parastase 

Duminică 10 februarie – Utrenia, Sfânta Liturghie, Acatist 
 

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

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 
 


