
 

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române “Învierea Domnului” 

Duminică 5 ianuarie 2020 

Apostolul: 2 Timotei 4, 5-8 

“Fiule Timotei, fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin! Că 
eu de-acum mă jertfesc şi vremea despărţirii mele s-a apropiat. Lupta cea bună m-am luptat, 
călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul 
îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit 
arătarea Lui.”  

Evanghelia: Marcu 1, 1-8 

“Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 
Precum s-a scris în prooroci: iată, Eu trimit pe îngerul Meu înaintea 
feţei Tale, care va pregăti calea Ta înaintea Ta. Glasul celui ce 
strigă în pustie: pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările 
Sale. Aşa s-a arătat Ioan, botezând în pustie şi propovăduind 
botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor. Şi mergea la el tot ţinutul 
Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el, în râul 
Iordanului, mărturisindu-şi păcatele lor. Şi era Ioan îmbrăcat în 
haine de păr de cămilă, avea brâu de curea împrejurul mijlocului 
lui şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. El propovăduia, zicând: vine 
după mine Cel care este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic 
să mă plec şi să-I dezleg cureaua încălţămintelor. Eu v-am botezat 
pe voi cu apă, dar Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt.”  

„Mai înainte ca Domnul să Se arate poporului, a fost trimis Sfântul Ioan Înaintemergătorul ca 
să-i pregătească pe oameni spre a-L primi pe Hristos. Această pregătire consta în chemarea 
la pocăinţă. Mântuitorul Însuşi Şi-a început propovăduirea prin cuvintele: „Pocăiţi-vă şi 
credeţi în Evanghelie”. Pocăinţa şi credinţa se întăresc una pe cealaltă în cel ce caută 
mântuirea. Pocăinţa îl apasă cu povara păcatelor şi îl înfricoşează cu nemitarnica judecată a 
dreptăţii dumnezeieşti. Vine însă credinţa şi i-L arată pe Izbăvitorul, Cel ce ridică păcatele 
lumii. Cel ce se pocăieşte se alipeşte de Izbăvitorul şi lepădând povara păcatelor prin 
mărturisire, aleargă cu bucurie în urma Lui, pe calea poruncilor Lui. Credinţa trăieşte din 
pocăinţă. Fără pocăinţă, ea se aseamănă unui pom lipsit de sevă, uscat şi neroditor.”       
Sfântul Teofan Zăvorâtul  
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Informații: Dl. Traian Pîrvu 

ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

7 ianuarie – IOAN 
8 ianuarie – DOMNICA 

9 ianuarie – PETRU                                                                                                                                          
10 ianuarie – GRIGORE  
11 ianuarie – TEODOSIE 

EVENIMENTE 

  Luni 6 ianuarie – Botezul Domnului                                                                                                          
9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie, Sfințirea apei de bobotează  

 
 

Marți 7 ianuarie – Sfîntul Ioan Botezătorul                                                                                                 
9.30 – Acatist, Sfânta Liturghie    

Începând de luni 6 ianuarie – Sfințirea caselor la început de an                                                                  
Pr. Lucian – 289 237 3940                

Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul: www.biserica.ca  
http://www.mitropolia.us/    www.episcopia.ca 


