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Mai 10, 2015: Duminica a V-a după Paști 
(a Samarinencei) 

 

 
Apostolul: Fapte 11: 19-30: 
 

Deci cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute pentru Ştefan, au trecut până în Fenicia 
şi în Cipru, şi în Antiohia, nimănui grăind cuvântul, decât numai iudeilor. Şi erau unii dintre ei, 
bărbaţi ciprieni şi cireneni care, venind în Antiohia, vorbeau şi către elini, binevestind pe Domnul 
Iisus. Şi mâna Domnului era cu ei şi era mare numărul celor care au crezut şi s-au întors la 
Domnul. Şi vorba despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, şi au trimis pe Barnaba până 
la Antiohia. Acesta, sosind şi văzând harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi îndemna pe toţi să rămână 
în Domnul, cu inimă statornică. Căci era bărbat bun şi plin de Duh Sfânt şi de credinţă. Şi s-a 
adăugat Domnului mulţime multă. Şi a plecat Barnaba la Tars, ca să caute pe Saul. Şi aflându-l, l-a 
adus la Antiohia. Şi au stat acolo un an întreg, adunându-se în biserică şi învăţând mult popor. Şi în 
Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creştini. În acele zile s-au coborât, de la Ierusalim în 
Antiohia, prooroci. Şi sculându-se unul dintre ei, cu numele Agav, a arătat prin Duhul, că va fi în 
toată lumea foamete mare, care a şi fost în zilele lui Claudiu. Iar ucenicii au hotărât ca fiecare 
dintre ei, după putere, să trimită spre ajutorare fraţilor care locuiau în Iudeea; Ceea ce au şi făcut, 
trimiţând preoţilor prin mâna lui Barnaba şi a lui Saul. 
 
Evanghelia: Ioan 4: 5-42: 
 

Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, 
aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său; 
Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de 
călătorie, S-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea 
ceas. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. 
Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau. Căci ucenicii Lui se 
duseseră în cetate, ca să cumpere merinde. Femeia 
samarineancă I-a zis: Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei 
de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că 
iudeii nu au amestec cu samarinenii. Iisus a răspuns şi i-
a zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel 
ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi 
dat apă vie. Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi 
fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie? Nu 
cumva eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, 
care ne-a dat această fântână şi el însuşi a băut din ea şi 
fiii lui şi turmele lui? Iisus a răspuns şi i-a zis: Oricine 
bea din apa aceasta va înseta iarăşi; Dar cel ce va bea din 
apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci 
apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă 
curgătoare spre viaţă veşnică. Femeia a zis către El: 

Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a zis: Mergi şi 
cheamă pe bărbatul tău şi vino aici. Femeia a răspuns şi a zis: N-am bărbat. Iisus i-a zis: Bine ai zis 
că nu ai bărbat. Căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care îl ai acum nu-ţi este bărbat. Aceasta 
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adevărat ai spus. Femeia I-a zis: Doamne, văd că Tu eşti prooroc. Părinţii noştri s-au închinat pe 
acest munte, iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Şi Iisus i-a zis: 
Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veţi închina 
Tatălui. Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim, pentru că mântuirea din iudei 
este. Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în 
adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători îşi doreşte. Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie 
să i se închine în duh şi în adevăr. I-a zis femeia: Ştim că va veni Mesia care se cheamă Hristos; 
când va veni, Acela ne va vesti nouă toate. Iisus i-a zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine. Dar atunci 
au sosit ucenicii Lui. Şi se mirau că vorbea cu o femeie. Însă nimeni n-a zis: Ce o întrebi, sau: Ce 
vorbeşti cu ea? Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: Veniţi de vedeţi un 
om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva aceasta este Hristosul? Şi au ieşit din cetate şi 
veneau către El. Între timp, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Învăţătorule, mănâncă. Iar El le-a zis: Eu 
am de mâncat o mâncare pe care voi nu o ştiţi. Ziceau deci ucenicii între ei: Nu cumva I-a adus 
cineva să mănânce? Iisus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine şi să 
săvârşesc lucrul Lui. Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni şi vine secerişul? Iată zic vouă: Ridicaţi 
ochii voştri şi priviţi holdele că sunt albe pentru seceriş. Iar cel ce seceră primeşte plată şi adună 
roade spre viaţa veşnică, ca să se bucure împreună şi cel ce seamănă şi cel ce seceră. 
Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce voi n-aţi muncit; alţii au muncit şi voi aţi intrat în munca lor. Şi 
mulţi samarineni din cetatea aceea au crezut în El, pentru cuvântul femeii care mărturisea: Mi-a 
spus toate câte am făcut. Deci, după ce au venit la El, samarinenii Îl rugau să rămână la ei. Şi a 
rămas acolo două zile. Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul Lui. 
 
 
 De două mii de ani, Biserica, fântâna Noului Testament, izvorăște apa cea vie, 
cuvântul lui Dumnezeu și harul Sfântului Duh, spre potolirea setei sufletelor celor care 
vor să fie în comuniune cu Dumnezeu prin Biserica întemeiată de Hristos cel întrupat. 
 Dialogul dintre Hristos și femeia Samamrineancă la fântâna lui Iacob, este un 
indiciu al felului în care Dumnezeu se descoperă pe Sine oamenilor. Fiul lui Dumnezeu 
inițiază dialogul cu femeia samarineancă printr-o simplă cerință: ”dă-mi să beau!” 
 O dată ce a angajat-o în dialog, încet, încet, Hristos se descoperă ei; mai întâi, ca 
Cel ce are apa vieții: tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă vie.; apoi, ce cel care știe tainele 
vieții ei: : Bine ai zis că nu ai bărbat. Căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care îl ai acum nu-ţi este 
bărbat; După ce i-a capturat întreaga atenție, Hristos își descoperă adevărata Sa 
identitate: I-a zis femeia: Ştim că va veni Mesia care se cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va 
vesti nouă toate. Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine.  
 Când Dumnezeu ni se descoperă, în viața noastră se petrece o restructurare a 
valorilor. Femeia abandonează rutina ei de fiecare zi și devine apostol: Iar femeia şi-a lăsat 
găleata şi s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus toate câte am 
făcut. Nu cumva aceasta este Hristosul?  
 
 Fie ca Hristos cel înviat să continuie să nedăruiască apa cea vie! 
 
        Pr. George Bazgan 
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ZIUA MAMEI 
 

Duminică, 10 mai, 2015, sărbătorim Ziua Mamei. 
 

În numele Consiliului Parohial, adresăm tuturor mamelor  
cele mai bune doriri de sănătate, pace și bucurii! 

 

La Mulți Ani! 
 

 
 
 

 

Sfințirea Mormintelor 
 

Sfințirea mormintelor va avea loc Sâmbătă, 16 mai 
(ultima sâmbătă înainte de Înălțarea Domnului), 

la orele 10:00, în cimitirul St. Michael's. 
Cei care au din cei dragi înmormântați în alte cimitire, 

sunt rugați să-l contacteze pe Pr. George (780-473-0029) 
pentru programare. 

 

 
 
 

 
PROHOD LA BOIAN 

 

Duminică, 17 mai, duminica dinaintea Înălțării Domnului,  
suntem toți invitați să participăm la Sf. Liturghie și sfințirea 

mormintelor (Prohod) la Biserica mamă, Sf. Maria din Boian. 
 

Mulțumim! 
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HRAMUL BISERICII 

 

Duminică, 24 mai, vom sărbători 
Hramul bisericii noastre. 

 

În program: 
 

10:00 AM: SF. LITURGHIE. 
12:00 AM: Parastasul pentru ctitorii 

bisericii. 
12:45 PM: MASA FESTIVĂ. 

 

Biletele: $40/adulți și $15/copii (7-14). 
 

Contactați pe Claudiu Nanu: 780-914-1223 
 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG! 
 

 
 

 
 

 
MEMBRIA 

 
 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii parohiei 
noastre să-și plătească cât mai curând posibil. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea răspunderilor 
financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului în curs. 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
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VÂNZARE DE OBIECTE  
(GARAGE SALE) 

 

Parohia noastră organizează o vânzare de obiecte: 
 

‐ Vineri, 29 mai 2015, între orele 10:00‐19:00. 
‐ Sâmbătă, 30 mai 2015, între orele 10:00‐17:00. 
‐ Duminică, 31 mai 2015, între orele 10:00‐14:00. 

 

Acesta este un eveniment pentru strângere de fonduri pentru renovarea bucătăriei. 
Pentru a avea succes, avem nevoie de ajutorul Dvs.! 

 

LUCRURI NECESARE (DONAȚII): 
 

HAINE PENTRU COPII (ÎN STARE BUNĂ). 
 

HAINE PENTRU ADULȚI (ÎN STARE BUNĂ). 
 

JUCĂRII / JOCURI ELECTRONICE / ALTE OBIECTE ELECTRONICE. 
ECHIPAMENT SPORTIV. 
 

OBIECTE CASNICE (MICI) ȘI DE MOBILĂ. 
 

SCULE. 
 

OBIECTE DE GRĂDINĂRIT. 
 

ALTE OBIECTE ( CĂRȚI, VESELĂ, OBIECTE DECORATIVE ȘI DE GIUVAERGIE, POȘETE, VAZE, etc.). 
 

Donațiile sunt acceptate Duminica, între orele 10:00 ‐ 13:00, 
(sau sunați pentru alte zile). 

 

Notă: Acest eveniment necesită un număr mare de voluntari pentru sortat, punerea prețurilor, etc. 
Așadar, avem nevoie de ajutorul Dvs. 

 

Pentru detalii, să donați sau să ajutați, sunați la: 
 

‐ Psa. MARIA BAZGAN: 780‐473‐0029 
‐ MARIANA DIACONU: 780‐473‐6711 
‐ MARIETA MIEILA: 780‐439‐9310 
‐ GABRIELA DINCĂ: 780‐497‐1326 

 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
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Despre Căsătoriile Mixte 

 
 Trăind într-o societate pluralistă, ca cea a noastră, prezintă partea ei de avantaje și 
probleme, în special pentru tinerele generații. 
 În ceea ce privește căsătoriile mixte, părinți ortodocși și copiii lor trebuie să știe care 
este poziția Bisericii Ortodoxe. Potrivit învățăturii Bisericii Ortodoxe, căsătoriile mixte 
trebuie să întrunească următoarele condiții: 
 

 1. Partea ne-ortodoxă trebuie să fie creștină. Aceasta înseamnă că persoana respectivă 
trebuie să fi fost, sau să fie botezată (înainte de cununia religioasă) într-una din celelalte 
două denominațiuni creștine: Catolică sau Protestantă. Desigur, ideal ar fi ca respectiva 
persoană să fi botezată în Biserica Ortodoxă.  
 

Așadar, un ortodox nu se poate căsători cu un ne-creștin în Biserica Ortodoxă. 
 

 2. Slujba Cununiei trebuie să aibă loc în Biserica Ortodoxă și să fie oficiată de un 
preot ortodox. Doar prin faptul că slujba cununiei are loc în Biserica Ortodoxă nu 
înseamnă că persoana ne-ortodoxă devine ortodoxă. 
 

 3. Copiii rezultați din această căsătorie trebuie să fie botezați și crescuți/educați în 
Biserica Ortodoxă. 
 

 Dacă o persoană ortodoxă se căsătorește cu un ne-creștin, trebuie să știe că prin 
aceasta renunță la dreptul/posibilitatea de a primi Sfânta Împărtășanie și de a fi naș de 
Botez sau de Cununie. 
 

Pentru alte detalii, vă rugăm să discutați cu preotul. 
 
           Pr. George Bazgan 
 
 

 
 
 
 
 
 


