
 

Mai 12, 2013: Duminica a II-a după Paști 
(a Sf. Toma) 

 

 
Apostolul: Fapte 5:12-20; Evanghelia: Ioan 20:19-31. 
 

Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe 

Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat 

asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta 

păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute. 

 

 După Învierea Sa cea de a treia zi, Hristos S-a arătat mai întâi femeilor 
mironosițe, pe care le-a întâmpinat cu salutul ”Bucurați-vă” și apoi Apostolilor, pe care i-
a întâmpinat cu ”Pace vouă!” 

Fiind martori la sfârșitul tragic al vieții Învățătorului lor, apostolii se temeau 
pentru propria lor viață. Pacea lor lăuntrică trebuia restaurată, întrucât mandatul (pe care-l 
vor primi după 40 de zile) de a evangheliza lumea, era foarte dificil. Sub călăuza Duhului 
Sfânt (care se va pogorî asupra lor după 50 de zile), ei trebuiau să continuie lucrarea 
începută de Învățătorul lor. 

Când era cu ei, Hristos ierta păcatele oamenilor (”ți se iartă păcatele, mergi în 
pace”). Acum, apostolii primesc acest mare dar: Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi 

cărora le veţi ţine, vor fi ţinute. 
 Fie ca Domnul cel înviat să ne dăruiască și nouă pace și iertarea păcatelor! 
 
       Pr. George Bazgan 
 
 
 Pentru detalii privitor la evenimentele care urmează, vă rugăm să vizitați 
site-ul bisericii noastre: bisericaedmonton.org 
 

 

VÂNZARE DE OBIECTE ȘI PRODUSE CULINARE 
 

Parohia Ortodoxă Română organizează o vânzare de obiecte și produse 
culinare: 

 

- Vineri, 31 mai, 2013 între orele 13:00 – 19:00. 
- Sâmbătă, 1 iunie, 2013, între orele 10:00 – 17:00. 
- Duminică, 2 iunie, 2013,între orele 12:00 – 15:00. 

 

Acesta este un eveniment pentru strângere de fonduri pentru renovarea bucătăriei. 

Pentru a avea succes, avem nevoie de ajutorul Dvs.! 
 
 



 
PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SF.CONSTANTIN ȘI ELENA 

65 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE (1948 – 2013) 
 

26 MAI, 2013 
 

10:00: LITURGHIA ARHIEREASCĂ 
(P. S. IOAN CASIAN – Episcop Vicar) 

 

11:30: Parastasul pentru ctitorii parohiei 
1:00 PM: MASA FESTIVĂ ANIVERSARĂ 

 

Biletele: $50/adulți;  $15/copii (7-14) 
Contactați pe Viorel Ciocan: 780-994-2304 

 

 
 

MEMBRIA 
 

Apelăm la toți membrii și sprijinitorii noștri să plătească 
membria ($100/persoană ($200/cuplu). 

cât mai curând posibil pentru ca să putem executa 
proiectele propuse în sezonul cald și totodată 

 

Nu uitați că $25 din fiecare membrie  
sunt trimiși la Arhiepiscopie. 

 

MULȚUMIM PENTRU SPRIJIN! 
 

 
 

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.  
Facem apel să sprijiniți evenimentele  

de strângere de fonduri! 
Toţi donatorii vor primi chitanţe de scutire de taxe 

 

Vă mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvinteze! 
 


