
 

Aprilie 22, 2018: Duminica a III-a după Paști 
(a Femeilor Mironosițe) 

 

 

Apostolul: Fapte, 6:1-7: 
 

În zilele acelea, înmulţindu-se ucenicii, eleniştii (iudei) murmurau împotriva evreilor, 
pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi. Şi chemând cei 
doisprezece mulţimea ucenicilor, au zis: Nu este drept ca noi, lăsând de-o parte cuvântul lui 
Dumnezeu, să slujim la mese. Drept aceea, fraţilor, căutaţi şapte bărbaţi dintre voi, cu nume bun, 
plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă. Iar noi vom stărui 
în rugăciune şi în slujirea cuvântului. Şi a plăcut cuvântul înaintea întregii mulţimi, şi au ales pe 
Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duh Sfânt, şi pe Filip, şi pe Prohor, şi pe Nicanor, şi pe Timon, 
şi pe Parmena, şi pe Nicolae, prozelit din Antiohia, Pe care i-au pus înaintea apostolilor, şi ei, 
rugându-se şi-au pus mâinile peste ei. Şi cuvântul lui Dumnezeu creştea, şi se înmulţea foarte 
numărul ucenicilor în Ierusalim, încă şi mulţime de preoţi se supuneau credinţei. 
 

Evanghelia: Marcu, 15:43-47: 
 

Şi venind Iosif cel din 
Arimateea, sfetnic ales, care aştepta 
şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, 
îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut 
trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că 
a şi murit şi, chemând pe sutaş, l-a 
întrebat dacă a murit de mult. Şi 
aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif 
trupul. Şi Iosif, cumpărând giulgiu 
şi coborându-L de pe cruce, L-a 
înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-
un mormânt care era săpat în 
stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa 
mormântului. Iar Maria Magdalena 
şi Maria, mama lui Iosif, priveau 
unde L-au pus. 
 

 

 

 Hristos a Înviat! 
 

 Citirile Scripturistice din această duminică ne prezintă evenimente din două vremuri diferite: 

Apostolul (din Faptele Sf. Apostoli) ne permite să observăm viața liturgică a primei comunități 

creștine. Ne vorbește, de asemenea, și despre agapele creștine, mesele comunitare care urmau după Sf. 



Liturghie (Frângerea Pâinii), precum și despre hirotonia de către Sf. Apostoli a primilor 7 diaconi, care 

au fost rânduiți să organizeze și să supravegheze această lucrare caritabilă a Bisericii primare. 

 Citirea evanghelică ne transpune înapoi, în această duminică a femeilor mironosițe, la 

evenimentul îngropării lui Hristos, la care ele au fost martore oculare. 

 Pentru a elimina orice îndoială referitor la realitatea morții lui Hristos, Sf. Evanghelist Marcu 

ne relatează că, înainte de a elibera lui Iosif din Arimateea trupul lui Iisus, Pilat, chemând pe sutaş, l-
a întrebat dacă a murit de mult. Numai după ce s-a convins că Hristos murise a încredințat Pilat lui 

Iosif trupul Domnului: Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul. 
De remarcat este, de asemenea, și grija plină de pioșenie pe care Iosif o manifestă față de trupul 

Domnului, deși lucrurile s-au petrecut în grabă: Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe 
cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă, şi a prăvălit o 
piatră la uşa mormântului. 

 

Amândouă aceste citiri scripturistice vorbesc despre aspectul slujirii, pe care Mântuitorul l-a 

accentuat când a spălat picioarele apostolilor Săi, la Cina cea de Taină. 

 

 Fie ca Domnul cel înviat să ne binecuvinteze cu înțelepciune și smerenie pentru ca să slujim 

unii altora și împreună, iubitorului de oameni Dumnezeu, ca ființe liturgice! 

 

         Pr. George Bazgan 
 

 

 

Copiii de Altar pentru această duminică: 
 

Matthew Cotfasa 
Arsenie Gavriș 

 

 

 

Agapa Duminicală 
 

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

 

Apostol Alexandru și Georgeta 
Bacivan Milan și Cornelia 
Stoica Emilian și Simona 

 

Mulțumim mult tuturor! 
 



 

 

 

 

Masă de Perogy 
 

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

în data de 27 aprilie, 2018 între orele 16:30 - 19:30. 
 

 

 

 

 

 

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 Cultural Special. 

 

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! 
 
 

 

 

 

 

 


