Decembrie 2, 2018: DUMINICA A 31-A DUPĂ RUSALII
(Vindecarea orbului din Ierihon)
Apostolul: I Tim. 1: 15-17:
"Vrednic de credinţă şi de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să
mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu Şi tocmai pentru aceea am fost
miluit, ca Iisus Hristos să arate mai întâi în mine toată îndelunga Sa răbdare, ca pildă celor
ce vor crede în El, spre viaţa veşnică. Iar Împăratul veacurilor, Celui nestricăcios,
nevăzutului, singurului Dumnezeu fie cinste şi slavă în vecii vecilor. Amin!"

Evanghelia: Luca 18: 35-43:

care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu."

"Şi când S-a apropiat Iisus de Ierihon,
un orb şedea lângă drum, cerşind. Şi,
auzind el mulţimea care trecea,
întreba ce e aceasta. Şi i-au spus că
trece Iisus Nazarineanul. Şi el a
strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David,
fie-Ţi milă de mine! Şi cei care
mergeau înainte îl certau ca să tacă,
iar el cu mult mai mult striga: Fiule al
lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi
oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l
aducă la El; şi apropiindu-se, l-a
întrebat: Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a
zis: Doamne, să văd! Şi Iisus i-a zis:
Vezi! Credinţa ta te-a mântuit. Şi
îndată a văzut şi mergea după El,
slăvind pe Dumnezeu. Şi tot poporul,

Creștinii se pregătesc să primească cel mai mare dar oferit de Dumnezeu Tatăl întregii
lumi: pe Fiul Său, Unul născut, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De la începutul
postului Crăciunului, Biserica Ortodoxă annunță în fiecare duminică, la slujba Utreniei,
minunea de nepătruns cu mintea a Întrupării Domnului, chemând pe credincioșii săi să se
pregătească pentru marele Praznic: ”Hristos se naște, măriți-L; Hristos din ceruri,
întâmpinați-L; Hristos pe pământ, înălțați-vă...” Prin aceasta, Biserica ne îndeamnă să nu
pierdem nici un prilej de a ne întări comuniunea noastră cu Dumnezeu și să beneficiem de mila
și binecuvântările Sale divine.
În evanghelia din această duminică, învăţăm despre harul vindecător al lui Dumnezeu
dăruit celor care ştiu cum să se roage. Observăm, de asemenea, unele din contrastele societăţii

de atunci, contraste care sunt comune şi societăţii noastre: orbul era sărac materialiceşte (”un
orb şedea lângă drum, cerşind"), dar bogat în credinţa şi nădejdea în mila lui Dumnezeu; cu
toate că era orb, avea totuşi abilitatea să simtă/vadă prezenţa Domnului şi să înţeleagă
importanţa ocaziei care i se oferise.
Stăruinţa orbului a dat roade. El nu s-a lăsat descurajat de cei care-i spuneau să tacă, ci
striga şi mai tare: Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult
striga: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine!
Concluzia principală a acestei întâmplări este că trebuie să folosim ocazia care ni se
oferă aici şi acum (timpul prezent şi viaţa noastră), să simţim prezenţa Domnului care "trece pe
aici" şi să ne rugăm cu stăruinţă rugăciunea inimii și a minții: "Iisus, Fiul lui Dumnezeu,
milueşte-mă."

Pr. George Bazgan

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

Sasu Liviu și Corina
Bob Marian și Maria
Pâslaru Ciprian și Gabriela

Mulțumim mult tuturor!

Copiii de Altar:
Alexander Ștefănescu
Alexandru Mustea

MITING DE 1 DECEMBRIE
Sâmbătă, 1 decembrie, în fața Parlamentului din Edmonton,
la orele 11:00, va avea loc un Miting (acțiune civică), cu ocazia
ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI și a CENTENARULUI
MARII UNIRI de la 1 Decmbrie, 1918.
Pentru detalii, contactați pe dna LIVIA LATIS (780-9321030), email: livialatis91@gmail.com

Slujbe Speciale în Postul Crăciunului
În perioada postului Crăciunului, vom avea:
Educație Religioasă, vinerea la 7:00PM
Vecernia în fiecare sâmbătă, la orele 5:00PM.
După Vecernie va urma Spovedania pentru cei care
vor să se pregătească pentru Sf. Împărtășanie.

Bake Sale
În zilele de 14-15 decembrie, Societatea Doamnelor
va organiza o vânzare de prăjituri.
Toate doamnele parohiei noastre sunt rugate să aducă prăjiturile
joi, 13 decembrie, între orele 17:00 - 19:00.

Mulțumim tuturor!

COZONACI PENTRU CRĂCIUN
Cei care sunt interesați să cumpere cozonaci pentru Crăciun,
sunt rugați să sune la Psa. Maria (780-473-0029)
pentru comandă, până la 16 decembrie!

SERBAREA DE CRĂCIUN
Serbarea anuală de Crăciun va avea loc anul
acesta Sâmbătă, 22 decembrie, ora 6:00PM,
după Vecernie.
Copiii de la Școala Parohială și copiii de la
grupul de dansuri al Societății RomânoCanadiene, vor prezenta concertul de Crăciun,
după care, își va face apariția Moș Crăciun cu
desaga de daruri.

Toți copiii sunt bineveniți!

Primiți colindătorii?

Copiii de la Școala Parohială vor continua și anul acesta tradiția
străveche a colindatului.
Așadar, în seara de 23 decembrie, grupurile de colindători vor merge pe
la casele românilor care doresc să fie colindați.
Cei care doriți, înscrieți-vă pe lista de la lumânări, iar pentru detalii,
sunați la doamna

Veronica Ciocan, la 780-964-7427.

REVELION 2019
Doriți să petreceți Revelionul 2019 la Centrul Românesc,
într-o atmosferă tradițional românească?
Contactați pe Mariana Diaconu: 780-473-6711 sau
780-660-4748 (texting only) pentru bilete ($110/adulți
și $20/copii 7-14 ani) și alte detalii!
Numărul de locuri este limitat la 130.
După 5 decembrie, nu se mai dau banii înapoi!

MEMBRIA / ANGAJAMENTELE FINANCIARE
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 restul anului în curs.

Vă rugăm, totodată, să vă înnoiți angajamentele financiare
anuale și să fiți cât mai generoși!
VĂ MULȚUMIM MULT !

Conduita Creștinului în Biserică
Înainte de a vorbi despre ”conduita în biserică,” este important să
răspundem la întrebarea: ”De ce venim la Biserică?”
Venim la biserică în zi de duminică (Ziua Domnului) pentru a ne reafirma vocația noastră de ființe liturgice, pentru a continua creșterea noastră
duhovnicească și a ne consolida comuniunea noastră cu Hristos și Biserica
Sa, care a început atunci când am fost primiți în comunitatea credincioșilor
prin Tainele inițierii creștine: Botezul, Mirungerea și Sf. Euharistie
(Împărtășanie).
Pentru un creștin ortodox, participarea la Sf. Liturghie este nu numai
un privilegiu ci și o obligație. Este un privilegiu întrucât noi, în calitate de
membri ai Bisericii văzute, suntem chemați să aducem darurile euharistice
(pâinea și vinul), să luăm parte la transformarea lor în Trupul și Sângele lui
Hristos și apoi, să ne împărtășim cu ele sub forma Sfintei Euharistii, toate
acestea în contextul Dumnezeieștii Liturghii, cea mai înaltă formă de
rugăciune pe care o putem oferi lui Dumnezeu. Este, de asemenea, o obligație,
împlinind astfel una din poruncile bisericești.
Pentru a beneficia cât mai deplin de prezența noastră în biserică,
trebuie să ținem minte câteva reguli:
1. Veniți la biserică la timp (înainte de ora 10:00) pentru a participa la
întreaga Sf. Liturghie.
2. Dacă, totuși, slujba este începută, opriți-vă și vedeți ce se întâmplă. Dacă
ați venit în timpul citirilor scripturistice (Apostolul sau Evanghelia), așteptați
la intrare până când citirile s-au terminat și apoi, în liniște, luați-vă locul.
3. După ce v-ați așezat, luați cartea cu rânduiala Sf. Liturghii și urmăriți cu
atenție slujba, citind toate rugăciunile.
4. În timpul Sf. Liturghii nu este permis să vă plimbați prin biserică sau să
vorbiți unii cu alții. Faceți aceasta la sfârșit, în timpul Agapei frățești.
5. În semn de respect pentru partea cea mai importantă a Sf. Liturghii, după
ieșirea cu Sfintele daruri, nu mai veniți în față la icoane. Faceți aceasta la
sfârșitul slujbei.

