
 

Mai 20, 2018: 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.  
 
 



 În duminica după Înălțarea Domnului la cer și dinaintea Duminicii Pogorârii Sf. Duh, citirea 
evanghelică ne împărtășește o parte din Rugăciunea Arhierească a Domnului și Mântuitorului nostru, 
adresată lui Dumnezeu Tatăl, înainte de Patima Sa cea mântuitoare: ”Părinte, a venit ceasul!” 
 Misiunea pământească a lui Hristos a fost aceea de a se descoperi pe Sine ca Fiu al lui Dumnezeu 
și, prin Sine, pe celelalte două persoane ale Sfintei Treimi (Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Sf. Duh) și de 
a aduce în lume mântuirea, adică viața veșnică, prin Patima Sa cea de bună voie, moartea și Învierea cea 
de a treia zi. Această revelație (descoperire) sau cunoaștere a lui Dumnezeu, care începe în această viață 
și continuă în veșnicie, este în fapt, viața veșnică: Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. 
 Această rugăciune ne descopere, de asemenea, faptul că Hristos Mântuitorul, Cuvântul lui 
Dumnezeu întrupat, există din veșnicie cu Dumnezeu Tatăl (preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu 
slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea) și că El a venit în lume în numele lui Dumnezeu 
Tatăl (iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimis). 
 Din acest motiv, în această duminică, Biserica Ortodoxă comemorează pe Părinții de la Sinodul 
I Ecumenic de la Niceea, convocat de Sf. Constantin cel Mare în anul 325. La acest Sinod (primul din 
cele șapte), a fost condamnată erezia ariană, care învăța că Hristos nu a existat din veșnicie (”era o vreme 
când nu era”) și că nu era de o ființă cu Dumnezeu Tatăl și s-au formulat primele șapte articole ale 
Simbolului de Credință (Crezul), care constituie dogma Bisericii privitoare la Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 
 
        Pr. George Bazgan 
 
 
 

 

Altar boys for this Sunday: 
 

Matthew Cotfasa 
Alexandru Mustea 

 

 
 

 

Programul Pentru SProgramul Pentru SProgramul Pentru SProgramul Pentru Sââââmbmbmbmbătă, 19 mai, 19 mai, 19 mai, 19 mai    
 

Vecernia (PS. Ioan Casian): .................................................... 16:00 
Conferințe, Centenarul Unirii de la 1918: .............................. 17:00 

 120 ani de prezență românească în Alberta: .......................... 19:30 
 Semnarea Declarației de Unire a Basarabiei cu România: ... 20:30 
 

Evenimentul este gratis pentru toți. 
 

Veniți cu mic, cu mare și retrăiți istoria glorioasă a Țării! 
 
 



 

 

HRAMUL BISERICII 
 

Duminică, 20 mai, vom sărbători Hramul bisericii noastre  
și 70 de ani de la înființarea parohiei (1948). 

 

În program: 
 

10:00 AM: SF. LITURGHIE ARHIEREASCĂ. 
11:45 AM: Parastasul pentru ctitorii bisericii. 

12:30 PM: MASA FESTIVĂ. 
1:30: Program Special (Corul de bărbați). 

 

Biletele: $40/adulți. Copiii până la 14 ani, gratis. 
 

Contactați pe Mariana Diaconu la 780-473-6711 
sau 780-660-4748 (doar texting). 

 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG! 
 

 
 

 
MEMBRIA 

 
 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 
parohiei noastre să-și plătească membria cât mai curând. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului. 

 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANUNȚ DE LA MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI: 
 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MPRP) va organiza cea de-a zecea ediţie consecutivă 
a Programului „ARC” – program de tabere pentru etnicii români din afara graniţelor, în colaborare cu 
Ministerul Tineretului şi Sportului. 

În acest an, vor fi organizate tabere în Centrul de Agrement Sulina şi în Tabăra Oglinzi, unităţi 
aparţinând de DJST Tulcea, respectiv DJST Neamţ, din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Criteriile de selecţie pentru participanţii la Programul „ARC” sunt următoarele: 

• sunt români de pretutindeni (se recomandă cu vârsta cuprinsă între 8 şi 18 ani); 
• au cunoştinţe de bază ale limbii române; 
• participă pentru prima dată la programul „ARC”; 
• sunt câştigători ai olimpiadelor/concursurilor naţionale şi internaţionale sau au rezultate bune la 

învăţătură;  
• au rezultate şi aptitudini deosebite în sport, muzică, arte plastice etc.; 
• au rezultate remarcabile în promovarea identităţii româneşti;  
• sunt membri activi sau simpatizanţi ai mediului asociativ românesc din ţările de reşedinţă şi se 

implică în activitatea acestora; 
• se pot constitui în grupuri de cel puţin 10 persoane, cu un însoţitor persoană adultă; 
• îndeplinesc toate cerinţele pentru deplasarea în România (au paşaport, viză, aviz epidemiologic 

etc.); 



Este obligatoriu ca participanţii să se încadreze în primele două criterii enumerate mai sus. 
Programul organizat în tabără va cuprinde activităţi educative, culturale şi  sportive, prelegeri 

având ca temă istoria şi civilizaţia românească, cursuri de limba română, concursuri de cultură generală, 
proiecţii de filme etc. 

Cheltuielile privind cazarea și masa vor fi asigurate de către organizatori. În ceea ce privește 
transportul, menționăm următoarele: transportul din țara de reședință până la punctul de întâlnire, 
respectiv sediul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni situat în bulevardul Primăverii nr. 22, 
București va fi suportat de către participanți. Organizatorii vor suporta transportul participanților din 
București până la tabără și retur. 

În numărul total de participanţi se vor avea în vedere atât elevii şi studenţii, cât şi profesorii şi 
coordonatorii de grupuri sau însoţitorii acestora. Anul acesta, pentru participanții din diaspora au fost 
alocate în total 285 de locuri, repartizate pe serii după cum urmează: 
 

  238 de locuri în Tabăra Sulina din Judeţul Tulcea: 



  47 de locuri în Tabăra Oglinzi din Judeţul Neamț: 
 

  Total 
Seria I 

(25 iunie – 2 
iulie) 

Seria II 
(2 – 9 
iulie) 

Seria III 
(9 – 16 
iulie) 

Seria IV 
(16 – 23 

iulie) 

Seria V 
(23 – 30 

iulie) 

Diaspora 47   10 14 23   

 

Organizatorii au nevoie sa le fie comunicate seriile în care pot participa grupuri de minim 10 
persoane din comunitățile de români din Canada și de listele cu eventuali participanţii, până cel mai 
târziu la data de 4 mai a.c. 

Avizul epidemiologic este obligatoriu şi trebuie obţinut cu cel mult 3 zile înainte de momentul 
sosirii în tabără. 

Persoanele de contact pentru acest program sunt: 
 

Felicia Crăciun: telefon 037 441 46 37, e-mail felicia.craciun@mprp.gov.ro 
Aliona Negoiţă: telefon 037 441 46 25, e-mail: aliona.negoita@mprp.gov.ro 

 
 
 
 
 
 
 

  Total 
Seria I 

(26 iunie 
– 3 iulie) 

Seria II 
(3 – 10 
iulie) 

Seria III 
(10 – 17 

iulie) 

Seria IV 
(17 – 24 

iulie) 

Seria V 
(24 - 31 

iulie) 

Seria VI 
(31 iulie – 
07 august) 

Seria 
VII 

(7 – 14 
august) 

Seria 
VIII 

(14 – 21 
august) 

Seria IX 
(studenți) 
(21 – 28 
august) 

Diaspora 238 10 10 9 10 28 61 90 10 10 


