
 
 

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului” 
 

Duminică 8 septembrie 2019 
 

Apostolul: Galateni 6, 11-18 
 

“Fraţilor, vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câţi vor să placă în trup, aceia 
vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos, căci nici 
ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se 
laude ei în trupul vostru. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului 
nostru Iisus Hristos prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! Că în 
Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi 
câţi vor umbla după dreptarul acesta, pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui 
Dumnezeu! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci eu port, în trupul meu, 
semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor! 
Amin.” 
 

Evanghelia: Luca 10, 38-42 
 

“În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în casa 
ei. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, care, aşezându-se la picioarele Domnului, asculta 
cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, oare nu 
socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i, deci, să-mi ajute. Și răspunzând, 
Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijeşti și pentru multe te silești, dar un singur lucru 
trebuie: căci Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și, când zicea El 
acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat 
şi fericit este pieptul la care ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt și cei ce ascultă 
cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc pe el.”  

 

“Astăzi ușa vieții se deschide, astăzi raza Soarelui 
celui înțelegător răsare,  Maica bucuriei se naște 
spre mântuirea a toată lumea. Veseliți-vă popoare 
și vă bucurați și cu credință, din inimă lăudați-o 
așa: Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, 
care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea 
a toată lumea!”     Condacul Sărbătorii 
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ȘCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu, Dl. Traian Pîrvu 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

5 septembrie – ZAHARIA și ELISABETA 
6 septembrie – MIHAIL 
7 septembrie – SIMION 
8 septembrie – MARIA 

9 septembrie – IOACHIM și ANA 
10 septembrie – MINODORA 
11 septembrie - TEODORA 

 
 

EVENIMENTE 
 

 
 

Duminică 8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului 
 

PICNIC 
 

9.30 – Utrenia, Sf. Liturghie la Biserică 
1.00 p.m. – Picnic la ferma din Ancaster 

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

Pr. Lucian – 289 237 3940   
www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


