August 18, 2013: 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

Serbarea Mustului
A doua ediție a Serbării Mustului se va ține în data de
28 septembrie, 2013, la Centrul Românesc.
Acesta este un eveniment se strângere de fonduri
pentru 2 proiecte majore:
un acoperiș nou pentru Sala mare și renovarea bucătăriei.
Adresăm o invitație călduroasă tuturor membrilor și
sprijinitorilor noștri să participe la acest eveniment!
Biletele sunt $50/adulți și $15/copii (7-14 ani).
Contactați pe Viorel Ciocan la 780-994-2304 pentru bilete!

Vă mulțumim pentru ajutor!

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 Bucăt
riei
Buc tăriei
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 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!

