Mai 11, 2014: Duminica a IV-a după Paști
(Vindecarea slăbănogului)
Apostolul: Fapte, 9:32-42:
Şi trecând Petru pe la toţi, a coborât şi la sfinţii care locuiau în Lida. Şi acolo a găsit pe un om, anume Enea,
care de opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. Şi Petru i-a zis: Enea, te vindecă Iisus Hristos. Ridică-te şi strânge-ţi
patul. Şi îndată s-a ridicat. Şi l-au văzut toţi cei ce locuiau în Lida şi în Saron, care s-au şi întors la Domnul. Iar în Iope
era o uceniţă, cu numele Tavita, care, tâlcuindu-se, se zice Căprioară. Aceasta era plină de fapte bune şi de milosteniile
pe care le făcea. Şi în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit şi a murit. Şi, scăldând-o, au pus-o în camera de sus. Şi fiind
aproape Lida de Iope, ucenicii, auzind că Petru este în Lida, au trimis pe doi bărbaţi la el, rugându-l: Nu pregeta să vii
până la noi. Şi Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus şi l-au înconjurat toate
văduvele, plângând şi arătând cămăşile şi hainele câte le făcea Căprioara, pe când era cu ele. Şi Petru, scoţând afară pe
toţi, a îngenunchiat şi s-a rugat şi, întorcându-se către trup, a zis: Tavita scoală-te! Iar ea şi-a deschis ochii şi, văzând
pe Petru, a şezut. Şi dându-i mâna, Petru a ridicat-o şi, chemând pe sfinţi şi pe văduve, le-a dat-o vie. Şi s-a făcut
cunoscută aceasta în întreaga Iope şi mulţi au crezut în Domnul.

Evanghelia: Ioan 5:1-15:
După acestea era o
sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a
suit la Ierusalim. Iar în
Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era
o scăldătoare, care pe evreieşte se
numeşte Vitezda, având cinci
pridvoare. În acestea zăceau
mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi,
uscaţi, aşteptând mişcarea apei.
Căci un înger al Domnului se
cobora la vreme în scăldătoare şi
tulbura apa şi cine intra întâi,
după tulburarea apei, se făcea
sănătos, de orice boală era ţinut.
Şi era acolo un om, care era
bolnav de treizeci şi opt de ani.
Iisus, văzându-l pe acesta zăcând
şi ştiind că este aşa încă de multă
vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare,
când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi
umblă. Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către
cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mia zis: Ia-ţi patul şi umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă? Iar cel vindecat nu ştia
cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a
zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău. Atunci omul a plecat şi a
spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-a făcut sănătos.

Betesda (Vitezda), în traducere, Casa milei, este prefigurarea Bisericii și a Tainei Sf. Botez. Spre
deosebire de apa Vitezdei, care era tulburată de către un înger, o dată pe an, apa Botezului primește harul
vindecării (este tulburată) nu de la înger, ci de la Duhul Sfânt și nu doar o dată pe an, ci ori de câte ori această
Taină este săvârșită. Mai mult, Biserica, prin această Taină, ca și prin celelalte, continuă vindecarea (spirituală și
trupească) începută de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Această nouă Casă a Milei sau a
mântuirii, Biserica, continuă lucrarea mântuitoare a lui Hristos, restaurarea omului.

Vreme de peste două mii de ani, Domnul și Mântuitorul nostru întreabă pe fiecare:”Vrei să te faci
sănătos?” Accentul este pe prima parte a întrebării: ”vrei?”, ceea ce înseamnă că însănătoșirea, restaurarea,
mântuirea nu este impusă nici chiar de Dumnezeu. Omul trebuie să simtă nevoia, să dorească vindecarea
spirituală și fizică și, ca rezultat, să răspundă dialogului inițiat de întrebare.
Mesajul citirii evanghelice din această duminică este că restaurarea completă a omului începe cu
vindecarea (iertarea): ”Iată, te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai greșești că să-ți fie ceva mai rău.” Acest
”mai rău” este petrecerea restului vieții în boală sufletească și trupească și făcând din acest timp o posibilitate
eșuată pentru iertare și restaurare.
Să devenim, așadar, apostoli și să spunem întregii lumi întotdeauna, dar mai ales acum în sezonul
Pascal, că ”Iisus este cel care ne-a vindecat.”

Pr. George Bazgan

ZIUA MAMEI
Duminică, 11 mai, 2014, sărbătorim Ziua Mamei.
În numele Consiliului Parohial, adresăm
adres m tuturor
mamelor cele mai bune doriri de mulți
mul i ani,
ani,
cu săn
tate, pace șii bucurii!
s nătate,
La Mulți Ani!
MAMA
Aroma florilor
Binețea zorilor
Chip fermecat
Dor nesecat
Elogiu sfânt
Fertil pământ
Glasul chemării
Huma creării
Icoan-aleasă
Împărăteasă
Jertfă deplină
Lumină lină

Mirosul pâinii
Nimbul iubirii
Ocrotitoare
Pavăză tare
Rod auriu
Susur de râu
Șoapta iertării
Tumultul mării
Țărm salvator
Undă de dor
Vorbă blajină
Zâmbet de zână

Întreg alfabetul,
Tot epitetul,
Ia, numai, seama
Înseamnă: MAMA!
Pr. George Bazgan

HRAMUL BISERICII
Duminică, 18 mai, vom sărbători
Hramul bisericii noastre.
În program:

10:00 AM: SF. LITURGHIE.
11:45 AM: Parastasul pentru ctitorii
bisericii.
12:30 PM: MASA FESTIVĂ.
Biletele: $40/adulți și $15/copii (7-14).

Contactați pe Liviu Sasu: 780-489-5381
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

Sfințirea Mormintelor
Sfințirea mormintelor va avea loc Sâmbătă, 24 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.

PROGRESUL PROIECTELOR IMPORTANTE
1. Suntem bucuroși să vă anunțăm că acoperișurile pentru Sala Mare și Birouri au fost
terminate. Costul a fost de peste $60,000. În iunie, tavanul Salii Mari va fi complet renovat.
2. Pentru renovarea bucătăriei, încă așteptăm opiniile experților. Sperăm ca și acest
proiect să fie terminat în vara aceasta.
3. Un alt proiect este renovarea Sălii Mici și crearea a două săli de clasă pentru Școala
Duminicală.

Vă mulțumim pentru sprijin!

VÂNZARE DE OBIECTE
Parohia noastră organizează o vânzare de obiecte:
- Vineri, 30 mai, 2014, între orele 10:00 – 19:00.
- Sâmbătă, 31 mai, 2014, între orele 10:00 – 17:00.
- Duminică, iunie 1, 2014, 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 vor fi acceptate între 4- 29 mai, 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:
- MARIA BAZGAN: (780) 473-0029
- MARIANA DIACONU: (780) 473-6711
- MARIETA MIEILA: (780) 439-9310.

VĂ MULȚUMIM MULT!

