
Iunie 16, 2013: Duminica a VII-a după Paști 
(a Sf. Părinți de la primul Sinod Ecumenic) 

 

Apostolul: Fapte 20:16-18; 28-36: 
 

Căci Pavel hotărâse să treacă pe apă pe lângă Efes, ca să nu i se întârzie în Asia, 
pentru că se grăbea să fie, dacă i-ar fi cu putinţă, la Ierusalim, de ziua Cincizecimii. Şi 
trimiţând din Milet la Efes, a chemat la sine pe preoţii Bisericii. Şi când ei au venit la el, le-a 
zis: Voi ştiţi cum m-am purtat cu voi, în toată vremea, din ziua cea dintâi, când am venit în 
Asia, Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus 
pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele 
Său. Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu 
vor cruţa turma. Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să 
tragă pe ucenici după ei. Drept aceea, privegheaţi, aducându-vă aminte că, timp de trei ani, n-
am încetat noaptea şi ziua să vă îndemn, cu lacrimi, pe fiecare dintre voi. Şi acum vă 
încredinţez lui Dumnezeu şi cuvântului harului Său, cel ce poate să vă zidească şi să vă dea 
moştenire între toţi cei sfinţiţi. Argint, sau aur, sau haină, n-am poftit de la nimeni; Voi înşivă 
ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine. Toate vi 
le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de 
cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua. Şi după ce a spus 
acestea, plecându-şi genunchii, s-a rugat împreună cu toţi aceştia.  
 

Evanghelia: Ioan 17:1-13 
 

Acestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! 
Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească. Precum I-ai dat stăpânire peste tot 
trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Şi aceasta este viaţa 
veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai 
trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am 
săvârşit. Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la 
Tine, mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din 
lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte 
Mi-ai dat sunt de la Tine; Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au 
primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimis. Eu 
pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt. 
Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi Eu nu 
mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, 
în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam 
în numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul 
pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum, vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume, ca 
să fie deplină bucuria Mea în ei.  
 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMUL SLUJBELOR PENTRU VARĂ 
 

Datorită faptului că părintele George va fi plecat 
în perioada 10 iunie – 18 iulie,  

vor fi schimbări în programul slujbelor religioase. 
Biserica va fi deschisă în fiecare duminică și  

părintele diacon Severian va face slujba Acatistului. 
În duminica din 23 iunie, Sf. Liturghie  

va fi oficiată de părintele Mircea Panciuk. 
Pentru orice urgență, vă rugăm să sunați  

la părintele Mircea, la 456 – 7737. 
 

Vă dorim o vară plăcută! 
 

 

 

 

St. Philip 
Antiochian Orthodox Church 

Invites you to  
 

 The Annual Two day Conference. 
“Healing Our Diseases: 

 

"The Church as a Spiritual Hospital" 
 

Guest Speaker: V. Rev. Fr. Josiah Trenham (PHD) 
Pastor of St. Andrew Church, Riverside, California. 

Founder and director of “Patristic Nectar Publication” 

www.patristicnectar.org 
 

When: June 14 – 15, 2013 

Where: St. Philip Antiochian Orthodox Church 

15804 – 98
th
 Ave, Edmonton, AB. 

 

Cost: $25.00 (Includes refreshments and Saturday’s lunch) 
 

Call Fr. Elias Ferzli @ 780 489 7943, frelias@telus.net  

B.Y.O.Bible 



 
 

 

 

MEMBRIA 
 

La Adunarea Generală Anuală, ținută la 24 februarie, 2013, s-a 
hotărât ca membria să rămână neschimbată:  

$100/persoană ($200/cuplu). 
 

Apelăm la toți membrii și sprijinitorii noștri să plătească membria 
cât mai curând posibil pentru ca să putem executa  

proiectele propuse în sezonul cald și totodată 
să ajutăm Arhiepiscopia cu contribuția anuală. 

 

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.  
Ultimul deviz a ajuns la suma de $80.000. 

Facem apel tuturor membrilor, susţinătorilor  
şi prietenilor noştri să doneze în mod generos pentru  

acest proiect major şi să sprijine evenimentele  
de strângere de fonduri! 

Toţi donatorii vor primi chitanţe de scutire de taxe 
şi cordialele noastre mulţumiri. 

 

Vă mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvinteze! 
 

 


