
 

Mai 24, 2015: 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 
 
 
 

 

HRAMUL BISERICII 
 

Duminică, 24 mai, vom sărbători 
Hramul bisericii noastre. 

În program: 
 

10:00 AM: SF. LITURGHIE. 
 

          12:00 AM: Parastasul pentru ctitorii 
bisericii. 
 

          12:45 PM: MASA FESTIVĂ. 
 

    14:00 PM: Film Documentar despre 
Așezarea Românilor în Alberta. 

 

Biletele: $40/adulți și $15/copii (7-14). 
 

Contactați pe Claudiu Nanu: 780-914-1223 
 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG! 
 

  



 
 

VÂNZARE DE OBIECTE  
(GARAGE SALE) 

 

Parohia noastră organizează o vânzare de obiecte: 
 

‐ Vineri, 29 mai 2015, între orele 10:00‐19:00. 
‐ Sâmbătă, 30 mai 2015, între orele 10:00‐17:00. 
‐ Duminică, 31 mai 2015, între orele 10:00‐14:00. 

 

Acesta este un eveniment pentru strângere de fonduri pentru renovarea bucătăriei. 
Pentru a avea succes, avem nevoie de ajutorul Dvs.! 

 

LUCRURI NECESARE (DONAȚII): 
 

HAINE PENTRU COPII (ÎN STARE BUNĂ). 
 

HAINE PENTRU ADULȚI (ÎN STARE BUNĂ). 
 

JUCĂRII / JOCURI ELECTRONICE / ALTE OBIECTE ELECTRONICE. 
ECHIPAMENT SPORTIV. 
 

OBIECTE CASNICE (MICI) ȘI DE MOBILĂ. 
 

SCULE. 
 

OBIECTE DE GRĂDINĂRIT. 
 

ALTE OBIECTE ( CĂRȚI, VESELĂ, OBIECTE DECORATIVE ȘI DE GIUVAERGIE, POȘETE, VAZE, etc.). 
 

Donațiile sunt acceptate Duminica, între orele 10:00 ‐ 13:00, 
(sau sunați pentru alte zile). 

 

Notă: Acest eveniment necesită un număr mare de voluntari pentru sortat, punerea prețurilor, etc. 
Așadar, avem nevoie de ajutorul Dvs. 

 

Pentru detalii, să donați sau să ajutați, sunați la: 
 

‐ Psa. MARIA BAZGAN: 780‐473‐0029 
‐ MARIANA DIACONU: 780‐473‐6711 
‐ MARIETA MIEILA: 780‐439‐9310 
‐ GABRIELA DINCĂ: 780‐497‐1326 

 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 

  



 
MEMBRIA 

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

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

VĂ MULȚUMIM MULT! 

 
 
 
 
 
 
 

 


