
 

Februarie 10, 2013: Duminica a 16-a după Rusalii 
(Pilda talanţilor) 

 

 

Apostolul: II Cor. 6:1-10: 
 
"Fiind, dar, împreună-lucrători cu Hristos, vă îndemnăm să nu primiţi în zadar harul lui 
Dumnezeu Căci zice: "La vreme potrivită te-am ascultat şi în ziua mântuirii te-am ajutat"; iată 
acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii, 
Nedând nici o sminteală întru nimic, ca să nu fie slujirea noastră defăimată, Ci în toate 
înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în 
nevoi, în strâmtorări, În bătăi, în temniţă, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi; În 
curăţie, în cunoştinţă, în îndelungă-răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste 
nefăţarnică; În cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptăţii, cele de-a 
dreapta şi cele de-a stânga, Prin slavă şi necinste, prin defăimare şi laudă; ca nişte amăgitori, 
deşi iubitori de adevăr, Ca nişte necunoscuţi, deşi bine cunoscuţi, ca fiind pe pragul morţii, 
deşi iată că trăim, ca nişte pedepsiţi, dar nu ucişi; Ca nişte întristaţi, dar pururea bucurându-
ne; ca nişte săraci, dar pe mulţi îmbogăţind; ca unii care n-au nimic, dar toate le stăpânesc." 
 

Evanghelia: Matei 25:14-30: 
 
"Şi mai este ca un om care, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână avuţia sa. 
Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui şi a plecat. Îndată, 
mergând, cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi. De asemenea şi 
cel cu doi a câştigat alţi doi. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a 
ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut 
socoteala cu ele. Şi apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: 
Doamne, cinci talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: 
Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; 
intră întru bucuria domnului tău. Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi 
mi-ai dat, iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi 
credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria 
domnului tău. Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că 
eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat. Şi temându-mă, 
m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău. Şi răspunzând stăpânul 
său i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am 
împrăştiat? Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi, şi eu, venind, aş fi luat ce este al 
meu cu dobândă. Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Căci tot celui ce 
are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua. Iar pe sluga netrebnică 
aruncaţi-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor." 
 
 
 
 
 
 



 

Valentine's Masă şi Dans 
Fundraising event 

 

În seara de 9 februarie, 2013, la Centrul Românesc,  
va avea loc o seară de dans. 

Masa se va servi la orele 19:00. 
Pentru bilete (30/adulţi şi 10/copii, 7-14), 
sunaţi la Viorel Ciocan la 780-484-7420. 

Acesta este primul eveniment din anul acesta  
de strângere de fonduri pentru renovarea bucătăriei. 
Veniţi şi petreceţi o seară memorabilă cu noi! 

 

 
 
 
 

 

SPECTACOL LA CENTRUL ROMÂNESC, EDMONTON 
 

FEBRUARIE 23, ORELE 19:00 
 

GENIALII: 
 

MARIA DRAGOMIROIU  *  NICU PALERU 
 

MIRABELA DAUER  *  IONICĂ ARDELEAN 
 

RAOUL 
 

Bilete la 780-236-4452 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ 
 

Adunarea Generală Anuală este programată pentru 
duminică, 24 februarie, 2013, după Sf. Liturghie. 

Pe Agendă: rapoarte financiare şi de la alte comitete,  
alegerea noului Consiliu Parohial pentru următorii doi ani. 

Cei cu membria la zi vor avea drept de vot. 
Toţi sunt invitaţi! 

Ne vedem pe 24 februarie, 2013! 
 

 
 
 
 

 

Renovarea BucRenovarea BucRenovarea BucRenovarea Bucăttttărieirieirieiriei    
 

Bucătăria Centrului Românesc are nevoie urgentă de extindere şi 
renovare! În toamna lui 2012 am început o campanie de  

strângere de fonduri pentru acest proiect important.  
Ultimul deviz a ajuns la suma de $80,000. 

Facem apel tuturor membrilor, susţinătorilor  
şi prietenilor noştrisă doneze în mod generos pentru  

acest proiect major şi să sprijine evenimentele  
de strângere de fonduri! 

Toţi donatorii vor primi chitanţe de scutire de taxe 
şi cordialele noastre mulţumiri. 

Vă mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvinteze! 
 


