
 

Februarie 14, 2016: Duminica a 17-a după Rusalii 
(a Cananeencei) 

 

 
Apostolul: II Cor. 6:16-18, 7:1: 
 

"Sau ce înţelegere este între templul lui Dumnezeu şi idoli? Căci noi suntem 
templu al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis că: "Voi locui în ei şi voi 
umbla şi voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu". De aceea: "Ieşiţi din mijlocul 
lor şi vă osebiţi, zice Domnul, şi de ce este necurat să nu vă atingeţi şi Eu vă voi primi pe 
voi. Şi voi fi vouă tată, şi veţi fi Mie fii şi fiice", zice Domnul Atotţiitorul. Având deci 
aceste făgăduinţe, iubiţilor, să ne curăţim pe noi de toată întinarea trupului şi a duhului, 
desăvârşind sfinţenia în frica lui Dumnezeu." 
 
Evanghelia: Matei 15:21-28: 

 
"Şi ieşind 

de acolo, a plecat 
Iisus în părţile 
Tirului şi ale 
Sidonului. Şi iată 
o femeie canane-
iancă, din acele 
ţinuturi, ieşind 
striga, zicând: 

Miluieşte-mă, 
Doamne, Fiul lui 
David! Fiica mea 
este rău chinuită 
de demon. El însă 
nu i-a răspuns nici 
un cuvânt; şi 

apropiindu-se, 
ucenicii Lui Îl 
rugau, zicând: 

Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră. Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât 
către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: 
Doamne, ajută-mă. El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o 
arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care 
cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este 
credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela." 
 
 



 Pericopa evanghelică din această duminică este un bun argument (exemplu) pentru 
rugăciunea de mijlocire, rugăciunea pe care o facem pentru alţii. Femeia Cananeiancă (încă 
un "străin") implora mila divină a lui Hristos pentru fiica ei care era "rău chinuită de 
demon." La un moment dat, chiar și apostolii intervin și se roagă pentru femeia 
cananeiancă: ”Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră.” Acesta este exemplul care ne 
întărește credința în rugăciunile de mijlocire pe care sfinții le oferă pentru noi. 

Un alt aspect al acestei întâmplări este persistenţa acestei femei. La început, 
strigătul ei pentru ajutor este ignorat, apoi este refuzată din nou, pentru ca în cele din urmă 
să fie asemănată cu câinii: "Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor." 
 Întrebarea mea este: În ce moment am fi renunţat noi şi ne-am fi dezbrăcat de 
puţina credinţă pe care am fi avut-o, concluzionând că Dumnezeu (dacă ar exista) este 
nemilos şi neiubitor? După cum am spus adesea, toate rugăciunile sunt auzite, dar nu toate 
sunt ascultate. Uneori ne rugăm pentru ceea ce nu ar trebui sau din motive greşite. Alte ori 
ne rugăm foarte superficial şi numai atunci când avem nevoie de ceva anume, aşteptând 
rezultate imediate. Ce putem spune, însă, despre cei care se roagă continuu şi sincer şi 
totuşi rugăciunea lor nu este ascultată pentru multă vreme? Întâmplarea cu femeia 
Cananeiancă ne învaţă că uneori Dumnezeu ne pune credinţa la încercare. 
 
 Să ne rugăm, dar, cu ardoare, cerând mila şi ajutorul lui Dumnezeu, zicând: 
"Doamne miluieşte-mă," şi Doamne, ajută-mă! 
 
        Pr. George Bazgan 
 
 
 

 

Agapa Duminicală 
 

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

 

Chiosa George şi Carmen 
Chiosa Neculae 

Gavriș Marius şi Ileana 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 
 
 
 
 
 



 
Valentine's Masă şi Dans 

 
Sâmbătă, 13 februarie, 2016, la Centrul Românesc,  

va avea loc o seară de dans. 

Masa se va servi la orele 19:00. 
 
 

 
 

 

Pelerinaj la Locurile Sfinte 
 

Parohia noastră organizează un pelerinaj de 10 zile în  
Țara Sfântă, între 27 mai -5 iunie, 2016.  

Costul aproximativ este de $2,500 de persoană.  
Cei interesați sunt rugați să sune la Pr. George la 780-473-0029. 

 
 
 

 

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! 
 

 
 
 
 
 



 

MEMBRIA 
 

Consiliul Parohial adresează alese mulțumiri tuturor celor care au plătit 
membria și și-au onorat angajamentele financiare pentru 2015! 

 

Totodată, aducem la cunoștința tuturor că, potrivit hotărârii 
Adunării Anuale Generale din 15 februarie 2015, începând cu 2016, 

membria la biserică este de $150/persoană ($300/cuplu). 
 

Nu uitați că $35.00 din fiecare membrie sunt trimiși la 
Arhiepiscopie. 

 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
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ANNUAL GENERAL MEETING 

 

Sunday, February 21, 2016 13:00 
 

AGENDA 
 
 1. Call the meeting to order and opening prayer.  

 
 2. Confirmation of “Notice of Meeting” and quorum.  
 
 3. Approval of the Agenda.  
 
 4. Presentation and adoption of the Minutes of the 2015 Annual General Meeting.  
 
 5. Business arising from 2015 Annual General Meeting Minutes.  
 
 6. Financial Statements, Membership and Casino Reports by Mrs. Corina Sasu,  
     Treasurer 
 
 7. Church Report, by Fr. George Bazgan.  
 

Committee Reports:  
 
 8. Property and Maintenance, by Mr. Nicolae Chiosa, Hall Manager.  
 
 9. Social, by Mr. Viorel Ciocan.  
 
10. Communications / Public relations report by Ștefan Mocanu. 
 
11. Ladies Auxiliary, by Psa. Maria Bazgan, LA President.  
 
12. President’s report, by Mr. Ion Mieila, Board President.  
 
13. New Business.  
 
14. Adjournment. 

 

 


