
 

BULETIN PAROHIAL 

IANUARIE 2023 

 

   ”Pătrunzând ca un arhiereu sfinţit înlăuntrul cereştii 

Biserici, cu lucrarea și cu adânca cugetare la cele de sus, te-

ai acoperit cu începuturile înţelepciunii, ca şi cu un veşmânt 

sfânt. Şi acum, slujind la altarul cel de sus, cuvioase, şi 

înaintea lui Dumnezeu stând şi liturghia cea nematerialnică 

săvârşind, pomeneşte, preafericite Vasile, cu milostivire, pe cei 

ce săvârşesc sfinţită şi preacinstită pomenirea ta, rugând pe 
Hristos, Cel ce dă lumii mare milă.”     

STIHIRA LA UTRENIE 

SFÂNTUL VASILE CEL MARE  (1 IANUARIE)                             

  
 

 

      ”În Iordan Botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-

a arătat. Că Glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu Iubit pe Tine 

numindu-Te; şi Duhul, în Chip de Porumbel, a adeverit întărirea 

Cuvântului, Cel Ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule şi lumea 

ai luminat, Slavă Ţie.”                            

 

 

 
TROPARUL PRAZNICULUI  

BOTEZUL DOMNULUI (6 IANUARIE)  
 

 

  

     ”Sfinte Ioane Prorocule, dulceața lumii, frumusețea 

cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de 

acum, izbăvește pe toți din toate nevoile, și-i scoate din 

chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credință, cântând 

lui Dumnezeu: Aliluia!”  

 
 

 

 

CONDACUL 13 DIN ACATIST 

SOBORUL SF. PROOROC IOAN BOTEZĂTORUL (7 IANUARIE) 



 

 

 

   ”Pe cei trei preamari luminători ai Dumnezeirii Celei de trei ori 

mai strălucitoare decât soarele, pe cei ce învăpăiază lumea cu 

Razele Dumnezeieştilor dogme; pe râurile cele cu miere 

curgătoare ale înţelepciunii, care adapă toată făptura cu apele 

cunoştinţei de Dumnezeu; pe Marele Vasile şi pe Grigorie de 

Dumnezeu Cuvântătorul, împreună cu Strălucitul Ioan cel cu 

limbă de aur, toţi cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne, cu 

cântări să-i cinstim; că aceştia pururea se roagă Treimii pentru 

noi.” 
TROPAR 

SFINȚII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL ȘI 

IOAN GURĂ DE AUR 

(30 IANUARIE) 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAM - IANUARIE 2023 
 

 
 

DUMINICĂ 1 ianuarie – Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului/ Sf. Vasile cel Mare 

- 9.30 a.m – Acatist 

    - 10.00 a.m -  Sfânta Liturghie  

 

VINERI 6 ianuarie – BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare) 

-    9.00 a.m – slujba Utreniei 

- 10.00 a.m – Sfânta Liturghie 

- 11.30 a.m – Slujba de sfințire a Agheasmei Mari 

  

SÂMBĂTĂ 7 ianuarie – Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul 

-  9.30 a.m – Acatist 

-  10.00 a.m – Sf. Liturghie 
 

DUMINICĂ 8 ianuarie - 9.00 a.m –  slujba Utrenie 

- 10.00 a.m - Sfânta Liturghie 
 

DUMINICĂ 15 ianuarie - 9.00 a.m –  slujba Utreniei 

-  10.00 a.m - Sfânta Liturghie 
 

DUMINICĂ 22 ianuarie  - 9.00 a.m –  slujba Utreniei 

-   10.00 a.m - Sfânta Liturghie 

 



DUMINICĂ 29 ianuarie - 9.00 a.m –  slujba Utreniei 

-  10.00 a.m - Sfânta Liturghie 

-  6.00 p.m – slujba Vecerniei și Litia pentru sărbatoarea Sfinților 

Trei Ierarhi 

 

LUNI – 30 ianuarie – Sfinții Trei Ierarhi: VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL 

ȘI IOAN GURĂ DE AUR 

-  9.30 a.m – Acatist 

-  10.00 a.m – Sf. Liturghie 

 

 

ANUNȚURI 
 

 Sâmbăta se vor oficia parastase la ora 10.00 a.m doar cu programare telefonică   

                                                                                         

 În perioada 6-14 ianuarie 2023 se pot sfinți casele dumneavoastră cu Agheasmă Mare. 

Cei care doriți vă rugăm să anunțați telefonic sau prin E-mail preotul paroh sau să vă 

înscrieți pe lista din Biserică.  

 

 

 

CONSILIERI ÎN AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ :      BUNU NECULAI/ GEORGESCU GEORGE  

                                                                                                PÎRVU TRAIAN/  HOLBURĂ DUMITRU 

 

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

 

 

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/

