
 
Februarie 21, 2016: Duminica a 33-a după Rusalii  

(a Vameşului şi a Fariseului) 
 

 

Apostolul: II Timotei 3: 10-15: 
 

Tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în 
îndelungă răbdare, în dragoste, în stăruinţă, În prigonirile şi suferinţele care mi s-au 
făcut în Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat! şi din toate m-a izbăvit 
Domnul. Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi. Iar 
oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei 
înşişi. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la 
cine le-ai învăţat, Şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te 
înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus. 
 

Evanghelia: Luca 18:10-14: 
 

 
"Doi oameni s-au 
suit la templu, ca 
să se roage: unul 
fariseu şi celălalt 
vameş. Fariseul, 
stând, aşa se ruga 
în sine: Dumne-
zeule, Îţi mulţu-
mesc că nu sunt ca 
ceilalţi oameni, 
răpitori, nedrepţi, 
adulteri, sau ca şi 
acest vameş. 
Postesc de două ori 
pe săptămână, dau 
zeciuială din toate 
câte câştig. Iar 
vameşul, departe 
stând, nu voia nici 

ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, 
păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă 
oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa." 
 

 Cu Duminica Vameşului şi a Fariseului, începem un nou capitol al Anului 

Bisericesc: TRIODUL, care ţine până în Marea Sâmbătă (ajunul Paştilor).  



 Triodul este timpul de pocăinţă şi de curăţire duhovnicească, care ne călăuzeşte 

prin cele trei săptămâni pregătitoare pentru călătoria unică a Postului Mare, a cărui 

încununare este Săptămâna Mare. 

 Biserica anunţă acest eveniment la slujba Utreniei din această duminică cu 

frumoase cântări/rugăciuni, precum: "Uşile pocăinţei deschide-mi mie Dătătorule de 
viaţă...," care se cântă pe toată perioada Triodului. Aceasta, în contextul citirii 

evanghelice, care ne înfăţişează pe cei "Doi oameni care s-au suit la templu, ca să se 
roage: unul fariseu şi celălalt vameş" şi atitudinea lor cu totul diferită în timpul 

rugăciunii. Fariseul stă cu aroganţă şi mândrie în faţa Altarului şi-şi declamă faptele bune 

pe care le agonisise, dispreţuind în acelaşi timp pe fratele său de rugăciune, pe vameş, care, 

în smerenie totală şi copleşit de spiritul autentic de pocăinţă, se roagă şi zice: 

"Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului." 
 

 Cei doi oameni reprezintă cele două categorii de oameni/creştini care participă la 

acelaşi serviciu religios dar se întorc la casa lor cu rezultate cu totul diferite, potrivit 

atitudinii şi intenţiei cu care au venit la biserică. 

 

 Bunul şi Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască smerenia şi pocăinţa 
vameşului! 
 

       Pr. George Bazgan 
 

 

 

 

Agapa Duminicală 
 

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

 

Baboș Costel şi Camelia 
Bazgan Maria şi Fr. George 
Bazgan Napolion şi Valeria 

 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 

 

 

 

 

 



 

Pelerinaj la Locurile Sfinte 
 

Parohia noastră organizează un pelerinaj de 10 zile în  
Țara Sfântă, între 27 mai -5 iunie, 2016.  

Costul aproximativ este de $2,500 de persoană.  
Cei interesați sunt rugați să sune la Pr. George la 780-473-0029 

până la 1 martie, 2016. 
 

 

 

 

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! 
 

 

 

 

Masă de Perogy 
 

O masă de Perogy va fi organizată de  
Societatea Doamnelor, la Centrul Românesc, 

în data de 11 martie, 2016 între orele 16:30 - 19:30. 
 

 

 

 

 

 



 

Youth & Adult Spiritual Growth Workshop  

 March 4 & 5, 2016 

St. Anthony’s Ukrainian Orthodox Church of Edmonton (6103 
172nd Street), is hosting a Youth & Adult Spiritual Growth Workshop the 

weekend of March 4 & 5, 2016.  

The workshop will be led by Father Gregory Horton, parish priest of 

Holy Myrrhbearers Antiochian Orthodox Church in Bonner’s Ferry, Idaho, 

USA. 

The Youth Workshop, entitled "Relationship, Sexuality & 
Marriage," begins Friday, March 4, at 6:00 PM. Registration starts at 5:30 

PM followed by prayers and supper, bowling at Ed’s Rec Room, and an 

optional sleepover at St. Anthony’s. The Workshop continues Saturday, 
March 5, from 8:00 AM until 12 noon. 

Cost for the Youth Workshop is $20/person. Youth are encouraged to 

attend the afternoon adult session and may do so at no additional cost. 

The Adult Workshop, "Growing Inside to Go Outside," begins at 
1:00 PM on Saturday, March 5, with a Moleben of Thanksgiving.   

The workshop consists of three sessions and includes supper: "How to 
be a True Orthodox Christian," "How the Orthodox Church Looks to 
the Outside World," and "Our Freedom to Bring the Church of Christ to 
Everyone." Cost is $35/participant. 

All sessions will be held at St. Anthony’s parish, 6103 172
nd

 Street, 

Edmonton. (Note: Bowling for the Youth Workshop on Friday, March 4, is at 

Ed’s Rec Room.) 

 Call or email the parish office to register, 780.487.2167 or 
santhony@telusplanet.net . Registration will be accepted until February 
29. 

 



 

 

ROMANIAN ORTHODOX CHURCH OF EDMONTON 
SAINTS CONSTANTINE AND ELENA 

    

9005 132 Ave NW  
Edmonton, AB T5E 0Y1 Canada 

Telephone: 780 – 475 - 1422; 
E-mail: info@bisericaedmonton.org 
Website:www.bisericaedmonton.org 

 

 

ANNUAL GENERAL MEETING 
 

Sunday, February 21, 2016, orele 13:00. 
 

AGENDA 
 
1. Call the meeting to order and opening prayer.  

 
2. Confirmation of “Notice of Meeting” and quorum.  
 
3. Approval of the Agenda.  
 
4. Presentation and adoption of the Minutes of the 2015 Annual General Meeting.  
 
5. Business arising from 2015 Annual General Meeting Minutes.  
 
6. Financial Statements, Membership and Casino Reports by Mrs. Corina Sasu, 
Treasurer 
 
7. Church Report, by Fr. George Bazgan.  
 

Committee Reports:  
 
8. Property and Maintenance, by Mr. Nicolae Chiosa, Hall Manager.  
 
9. Social, by Mr. Viorel Ciocan.  
 
10. Communications / Public relations report by Ștefan Mocanu. 
 
11. Ladies Auxiliary, by Psa. Maria Bazgan, LA President.  
 
12. President’s report, by Mr. Ion Mieila, Board President.  
 
13. New Business.  
 
14. Adjournment 

 

 


