Martie 19, 2017: Duminica a III-a din Post
(a Sfintei Cruci)
Apostolul: Evrei 4:14-16; 5:1-6
Drept aceea, având Arhiereu mare, Care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui
Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea. Că nu avem Arhiereu care să nu poată suferi
cu noi în slăbiciunile noastre, ci ispitit întru toate după asemănarea noastră, afară de
păcat. Să ne apropiem, deci, cu încredere de tronul harului, ca să luăm milă şi să aflăm
har, spre ajutor, la timp potrivit. Căci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus
pentru oameni, spre cele către Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate; El
poate să fie îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, de vreme ce şi el este cuprins de
slăbiciune. Din această pricină dator este, precum pentru popor, aşa şi pentru sine să
jertfească pentru păcate. Şi nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de
Dumnezeu după cum şi Aaron. Aşa şi Hristos nu S-a preaslăvit pe Sine însuşi, ca să Se
facă arhiereu, ci Cel ce a grăit către El: "Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut". În
alt loc se zice: "Tu eşti Preot în veac după rânduiala lui Melchisedec".

Evanghelia: Marcu 8:34-38; 9:1
Şi chemând la Sine

mulţimea, împreună cu ucenicii
Săi, le-a zis: Oricine voieşte să
vină după Mine să se lepede de
sine, să-şi ia crucea şi să-Mi
urmeze Mie. Căci cine va voi săşi scape sufletul îl va pierde, iar
cine va pierde sufletul Său
pentru
Mine
şi
pentru
Evanghelie, acela îl va scăpa.
Căci ce-i foloseşte omului să
câştige lumea întreagă, dacă-şi
pierde sufletul? Sau ce ar putea
să dea omul în schimb pentru
sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta
desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui
său cu sfinţii îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau
aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind
întru putere.

Precum călătorul care, după o vreme, simte nevoia să se oprească și să-și înnoiască
puterile, tot așa suntem și noi creștinii ortodocși care pornim în fiecare primăvară în călătoria
Postului Mare, a cărei destinație este Învierea Domnului sau Paștile. Părinții Bisericii au
hotărât în mod înțelept să ne ofere posibilitatea de a poposi, în duminica a treia a Postului,
de a ne odihni la umbra Pomului vieții (Crucea), de a cugeta și apoi a ne continua călătoria
cu mai multă hotărâre și credință.
Crucea, instrumentul biruinței lui Hristos asupra morții și a forțelor întunericului, ne
amintește de faptul că, pe de o parte trebuie să înțelegem călătoria postului și chiar întreaga
noastră viață în contextul suferinței lui Hristos pe Cruce și că pentru a primi lumina Învierii
trebuie să ne ducem crucea fiecare, experiind golgota noastră personală, pe de altă parte. Cu
alte cuvinte, nu există Înviere fără Cruce.
Din acest motiv, citirea evanghelică din această duminică începe cu chemarea
Domnului: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi
să-Mi urmeze Mie.

Scopul călătoriei Postului este de a ne curăți sufletește și trupește în vederea pregătirii
de a participa la Jertfa de bună voie și mântuitoare a Domnului și la Învierea Sa cea de a treia
zi, mereu conștienți că sufletul este cel mai valoros din întreaga noastră ființă, precum ne
învață Domnul astăzi: Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi
pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său?

Pr. George Bazgan

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

Almășanu Marius și Grațiela
Stoleru Șerban și Mădălina
Vătui Marian și Ana Maria

Mulțumim mult tuturor!

Copiii de Altar pentru această duminică:
Matthew Cotfasa
Arsenie Gavriș

Episcopia Ortodoxă Română a Canadei, Protopopiatul de Vest
Asociația Femeilor Ortodoxe Române din cele două Americi (A R O L A)

Tabără duhovnicească, 17-19 Martie 2017

destinată exclusiv doamnelor si domnișoarelor
Biserica ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” - Edmonton, Alberta, Canada.

”Icoana ortodoxă - fereastră către Cer”
Conferențiar: dna Gabriela Luca-Damian, specialist în Teologie Ortodoxă Patrimoniu Cultural, Edmonton, AB
Această întâlnire duhovnicească, în perioada Postului Mare,
se dorește a fi un prilej de a ne cunoaște, de a ne împărtăși reciproc experiențe
și de a ne întări duhovnicește în urcușul spre asemănarea noastră cu
Icoana cea nemuritoare a lui Dumnezeu - Iisus Hristos.
Vă așteptăm să vă anunțați participarea până la data de 12 Martie a.c.,
prin înscrierile pe website-ul www.arola.us.
Cazarea la Rosslyn Inn & Suites Hotels
13620 - 97 Street NW, Edmonton, AB T5E 4E2 (foarte aproape de Biserică)
camere cu 2 paturi queen la $115 și/ sau cu 1 pat queen la $119
Pentru rezervări sunați la 780-476-6241 și prezentați parola ”Romanian Church”,
până pe 12 Martie 2017.
Informații suplimentare la Veronica Ciocan, vice-președintă AROLA,
tel.: 780-964-7427, email: ciocan.veronica.2013@gmail.com.
O contribuție benevolă de $50 va fi bineprimită ca ajutor pentru proiectele AROLA.

SLUJBELE SPECIALE DIN POSTUL MARE:
Vinerea, la 7:00 PM: ACATISTUL MAICII DOMNULUI.
Sâmbăta la 5:00 PM: VECERNIA.
După fiecare din aceste slujbe va urma Spovedania.

Căutăm Ushers (Ușieri/Întâmpinători)
Căutăm voluntari pentru rolul de ushers (Ușieri/Întâmpinători).
Prin rotație, doi voluntari (bărbați sau femei) vor întâmpina pe cei care
vin la biserică și-i vor asista (mai ales pe cei noi sau vizitatori).
Cei care vor să ajute, sunați la Pr. George la 780-473-0029.

MEMBRIA
Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți
sprijinitorii parohiei noastre să-și plătească până la Paști.
În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului.

VĂ MULȚUMIM MULT!

INVITAȚIE
Sunteți invitați la instalarea P. S. Ioan Casian, episcopul nou-înființatei
instituții: EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A CANADEI.
Festivitățile vor avea loc la 6-7 mai în Montreal.
Cei interesați, sunt rugați să contacteze pe 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!

