
 
 

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului” 
 

Duminică 24 noiembrie 2019 
 

Apostolul: Coloseni 3, 12-16 
 

“Fraţilor, îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile 
îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii cu 
alţii şi iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum şi Hristos 
v-a iertat vouă, aşa să iertaţi şi voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru dragoste, care 
este legătura desăvârşirii. Şi pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur 
trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi mulţumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască 
întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu toată înţelepciunea. Cântaţi în 
inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I, în psalmi, în laude şi în cântări duhovniceşti.” 
 

Evanghelia:  Luca 18, 18-27 

“În vremea aceea un om oarecare s-a apropiat de Iisus şi L-a întrebat, zicând: Învăţătorule 
bune, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? Iar Iisus i-a zis: pentru ce Mă numeşti bun? 
Nimeni nu este bun, decât numai singur Dumnezeu. Ştii poruncile: să nu faci desfrănare, să 
nu ucizi, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. Iar el I-
a răspuns: toate acestea le-am păzit din tinereţile mele. Auzind acestea, Iisus i-a zis: încă una 
îţi mai lipseşte: vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; apoi 
vino şi urmează Mie. Dar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Văzându-l că 
s-a întristat, Iisus a zis: cât de greu vor intra în împărăţia lui Dumnezeu cei ce au averi! Căci 
mai lesne este pentru cămilă să treacă prin urechile acului, decât pentru bogat să intre în 
împărăţia lui Dumnezeu. Iar cei care au auzit acestea, au zis: atunci cine poate să se 
mântuiască? Iar Dânsul a răspuns: cele ce nu sunt cu putinţă la oameni sunt cu putinţă la 
Dumnezeu.” 

 

“Nu sărăcia te mântuieşte, nici bogăţia nu te osândeşte; precum nici 
bogăţia nu te mântuieşte, nici sărăcia nu te osândeşte, ci cum ai sufletul 
tău şi faţă de bogăţie şi faţă de sărăcie. Eşti sărac şi zorit cu gândul după 
avere, iată că nu te mântuieşte sărăcia ta. Eşti bogat, dar desfăcut cu 
inima de bogăţia ta, iată că nu te primejduieşte bogăţia ta. Cum stai cu 
sufletul şi faţă de una şi faţă de alta, de la asta atârnă mântuirea sau 
osânda ta.”  
                                                   Părintele Arsenie Boca 
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Informații: Dl. Traian Pîrvu 
 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

20 noiembrie – GRIGORIE 
22 noiembrie – CECILIA 
23 noiembrie – ANTONIE 

24 noiembrie – PETRE 
 

EVENIMENTE 
 

Joi 21 noiembrie – Intrarea în biserică a Maicii Domnului 
9.30 – Acatist, Sfânta Liturghie 

 

 
 

Sâmbătă 30 noiembrie – Sf. Apostol Andrei 
9.30 – Acatist, Sfânta Liturghie 

 

Duminică 1 decembrie – Ziua României la Casa Română 
 

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

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


