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         ” Într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, 

în mijlocul unui popor atât de deștept, cum să nu fie o 

adevărată religie iubirea de patrie și cum să nu-ți ridici 

fruntea, ca falnicii strămoși de odinioară, mândru că poți 

spune: Sunt român!” 

                   ” ROMÂNIA PITOREASCĂ” 

ALEXANDRU VLAHUȚĂ 

  
 

 

                ”Părinte Nicolae, chivot cu mir al Preasfântului Duh fiind, ca o 

primăvară plină de veselie toate le umpli de mirosul dumnezeieştilor 

miresme ale Iui Hristos. Că, făcându-te următor Apostolilor, înconjuri 

lumea prin cuvintele minunilor tale. De aceea, arătându-te în vis şi celor 

de departe şi celor de aproape, izbăveşti din moarte pe cei ce cu judecată 

nedreaptă aveau să moară, scăpând, în chip minunat, din multe nevoi pe 

cei ce te cheamă pe tine. Pentru aceasta, prin rugăciunile tale, şi pe noi, 

cei ce te lăudăm pururea pe tine, ne slobozeşte din nevoile cele cumplite 

care vin asupra noastră.”               
STIHIRĂ A LITIEI DE LA VECERNIA MARE  

SFÂNTUL NICOLAE  (6 DECEMBRIE)                             
 

 

 

   

 

        ” Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi 

pământul peştera Celui Neapropiat aduce. Îngerii cu 

păstorii slavoslovesc şi magii cu Steaua călătoresc. Că 

pentru noi s-a născut Prunc Tânăr, Dumnezeu, Cel mai 

înainte de veci.”  

 
          CONDAC LA PRAZNICUL NAȘTERII DOMNULUI 

(25 DECEMBRIE) 

 

 



 

                  ”Apostole al lui Hristos, cel mai întâi între diaconi, 

întărire mucenicilor, cel ce marginile lumii le-ai sfinţit cu 

chinurile şi minunile tale; sufletele credincioşilor le-ai luminat, pe 

cei ce te cinstesc cu credinţă mântuieşte-i din toate nevoile, ca să 

cântăm ţie: Bucură-te, Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan!” 

 

 
CONDACUL 1  

ACATISTUL SFÂNTULUI ÎNTÂI MUCENIC ȘI ARHIDIACON ȘTEFAN 

(27 DECEMBRIE) 

 

 
 

 

PROGRAM 
 
 

JOI 1 decembrie – 6.00 p.m – Te Deum și Slujba Agheasmei mici 

 

VINERI 2 decembrie – 5.00 p.m – program spovedit 

- 6.00 p.m – Acatistul Mântuitorului 

- 7.00 p.m – repetiție colinde – sunt așteptați toți copiii  

  

SÂMBĂTĂ 3 decembrie – 10.00 a.m - slujba parastasului (cu programare telefonică ) 

- 5.00 p.m Taina Sfantului Maslu în sobor de preoți și închinarea la 

racla cu moaștele Sfântului Nectarie de la Eghina 

DUMINICĂ 4 decembrie - 9.00 a.m –  slujba Utreniei 

- 10.00 a.m - Sf. Liturghie   

LUNI 5 decembrie – 6.00 p.m -slujba Vecerniei și Litia pentru sărbatoarea   SFÂNTULUI                   

NICOLAE 

MARȚI – 6 decembrie – SFÂNTUL NICOLAE (dezlegare la pește) 

- 9.30 a.m – Acatistul Sfântului Nicolae 

- 10.00 a.m – Sf. Liturghie 
 

VINERI 9 decembrie – 5.00 p.m – program spovedit 

- 6.00 p.m –  Slujba Acatistului 

- 7.00 p.m – repetiție colinde și împodobirea bradului – sunt așteptați 

toții copiii  

SÂMBĂTĂ 10 decembrie – 10.00 a.m - slujba parastasului (cu programare telefonică ) 

 

DUMINICĂ 11 decembrie - 9.00 a.m –  slujba Utreniei 

- 10.00 a.m  Sfânta Liturghie 

 

 



VINERI 16 decembrie – 5.00 p.m – program spovedit 

- 6.00 p.m –  Slujba Acatistului 

- 7.00 p.m – repetiție colinde – sunt așteptați toții copiii  

SÂMBĂTĂ 17 decembrie – 10.00 a.m - slujba parastasului (cu programare telefonică )                                                                                            

DUMINICĂ 18 decembrie - 9.00 a.m –  slujba Utreniei 

- 10.00 a.m  Sfânta Liturghie 

- 12.30 p.m –  SERBAREA DE CRĂCIUN A 

COPIILOR la Casa Română 

VINERI 23 decembrie – 5.00 p.m. – program de spovedit  

- 6.00 p.m – Acatist 

DUMINICĂ – 25 decembrie - NAȘTEREA DOMNULUI 

- 9.00 a.m – Utrenia 

- 10.00 a.m – Sfânta Liturghie 

- 12.30 a.m – CONCERT DE COLINDE AL 

CORULUI PAROHIEI  

LUNI – 26 decembrie– SOBORUL MAICII DOMNULUI 

- 9.00 a.m – Utrenia 

- 10.00 a.m – Sfânta Liturghie 

MARȚI – 27 decembrie – SFÂNTUL ÎNTÂIUL MUCENIC ȘI ARHID. ȘTEFAN 

- 9.00 a.m – Utrenia 

- 10.00 a.m – Sfânta Liturghie 

SÂMBĂTĂ – 31 decembrie – 6.00 p.m – Slujba în noaptea trecerii dintre ani 
 

 

CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ :      BENȚEA GEORGE / COTIGA AUREL 

                                                                                                 FLUTUR GEORGE/  HOLBURĂ DUMITRU 

 

Preot paroh CĂLIN TODERIȚĂ – tel (365)324-6449  /   Email: calin.tody@gmail.com 
 

 

ANUNȚ: În perioada 17-24 decembrie dorim să vă colindăm și să vă binecuvântăm casă cu 

icoana Nașterii Domnului. Cei care doriți vă rugăm să anunțați telefonic sau prin E-mail preotul 

paroh sau să vă înscrieți pe lista din Biserică. 

 

Școala Duminicală Parohială va avea loc online pe 

zoom -  https://us02web.zoom.us/j/87064469810 - 6pm. - 7pm. 

 

Donații e-transfer pentru biserica noastră se pot face la adresa: darul_meu@yahoo.ca 

www.episcopia.ca         www.mitropolia.us 

https://us02web.zoom.us/j/87064469810
mailto:darul_meu@yahoo.ca
http://www.mitropolia.us/

