August 14, 2016: Duminica a VIII-a după Rusalii
(Înmulțirea pâinilor și a peștilor)
Apostolul: I Cor. 1:10:17:
Vă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări
între voi; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere. Căci, fraţii mei, despre voi, prin cei din casa lui
Hloe mi-a venit ştire că la voi sunt certuri; Şi spun aceasta, că fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al
lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos! Oare s-a împărţit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel
pentru voi? Sau fost-aţi botezaţi în numele lui Pavel? Mulţumesc lui Dumnezeu că pe nici unul din voi n-am botezat, decât
pe Crispus şi pe Gaius, Ca să nu zică cineva că aţi fost botezaţi în numele meu. Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de
aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu
înţelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos.

Evanghelia: Matei 14:14-22:
Şi ieşind, a văzut mulţime mare şi I
S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii
lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au
venit la El şi I-au zis: locul este pustiu şi
vremea iată a trecut; deci, dă drumul
mulţimilor ca să se ducă în sate, să-şi
cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns:
N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să
mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem aici
decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis:
Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind să se
aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci
pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, a
binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor
pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi au
mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns
rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară
de femei şi de copii. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul
celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.

În decursul ultimelor patru duminici, citirile evanghelice ne-au prezentat o serie de minuni
săvârșite de Domnul asupra oamenilor care erau în suferință sau înrobiți de duhurile necurate. În această
duminică, suntem martorii minunii înmulțirii celor cinci pâini și doi pești și săturarea a peste cinci mii
de persoane în pustie.
Această minune a fost interpretată de către Părinții Bisericii ca o anticipare a Tainei Sf. Euharistii.
Evanghelia ne spune că după ce apostolii au adus cele cinci pâini și doi pești la Hristos, El, privind la cer,
a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor.

Aceasta este exact ceea ce Mântuitorul va face la Cina cea de Taină, când va institui Sfânta
Euharistie.
Bunul Dumnezeu să ne arate vrednici de a participa la Taina Sfintei Euharistii!

Pr. George Bazgan

Agapa Duminicală
Pentru această duminică, următoarele familii
sunt programate pentru Agapa Duminicală:

Sasu Liviu și Corina
Barbu Gh. și Liliana
Pâslaru Ciprian și Gabriela

Mulțumim mult tuturor!

Postul Adormirii Maicii Domnului
Pe parcursul acestor două săptămâni de post (1-15 august),
pe lângă obișnuita Sf. Liturghie duminicală,
următoarele slujbe vor avea loc la biserica noastră:
- Vineri, august 5: Acatistul Maicii Domnului la orele 19:00.
- Sâmbătă, august 6: Sf. Liturghie la orele 10:00.
- Sâmbătă, august 6: Vecernia la orele 18:00.
- Vineri, august 12: Acatistul Maicii Domnului la orele 19:00.
- Sâmbătă, august 13: Vecernia la orele 18:00.
- Duminică, august 14: Vecernia Praznicului la orele 18:00.
- Luni, august 15: Sf. Liturghie la 10:00.

Cei care doresc să se mărturisească, o pot face
după oricare din aceste slujbe, până pe 14 august.

Lista nouă pentru Agapa duminicală
Lista nouă pentru Agapa duminicală începe pe data
de 25 septembrie, 2016.
Cei care nu vor să mai fie pe listă, sau cei care nu sunt
și ar dori să participe, sunt rugați să-l anunțe
pe Pr. George până la 1 septembrie.

Mulțumim tuturor!

Predica on line
Predica duminicală este postată on line.
Pentru acces, mergeți la site-ul parohei noastre (bisericaedmonton.org),
apăsați pe Multimedia și apoi pe Audio.

MEMBRIA
Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii
parohiei noastre să-și plătească membria 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!

Răspândiți vestea
Adresăm un călduros apel tuturor abonaților la buletinul nostru electronic
săptămânal să invite pe membrii familiilor lor și
pe prietenii lor să ne trimită adresa de email și să se înscrie
pe lista abonaților parohiei noastre.
Aceasta, în dorința de a contacta cât mai multe persoane.

Mulțumim tuturor pentru ajutor!

Familia Noastră
Dorim să adăugăm ceva nou la pagina noastră de website.
Vă rugăm să ne trimiteți o fotografie a familiei cu numele tuturor membrilor.
Fotografiile vor putea fi văzute sub această
nouă categorie: Familia Noastră.

Vă mulțumim pentru participare!

