
 

Aprilie 26, 2015: 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. 

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 
 



 
 
 

 
Agapa Duminicală 

 

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

 

Dinică Ștefan și Suzana 
Mocanu Vasile și Ștefana 
Mocanu Ștefan și Adriana 

 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 
 
 
 

 

Masă de Perogy 
 

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

în data de 24 aprilie, 2015 între orele 16:30 - 19:30. 
 

 
 
 
 

 

Vizita de lucru a Consului Român 
 

Consulul Român, Dl. Anton Diaconeasa, de la Consulatul  
din Vancouver, va face o vizită de lucru  

la Centrul Românesc din Edmonton  
în zilele de 2-3 mai 2015. 

 

Cei interesați sunt rugați să descarce fișierele cu detalii. 
 

 
 



 
 

 
Sfințirea Mormintelor 

 

Sfințirea mormintelor va avea loc Sâmbătă, 16 mai 
(ultima sâmbătă înainte de Înălțarea Domnului), 

la orele 10:00, în cimitirul St. Michael's. 
Cei care au din cei dragi înmormântați în alte cimitire, 
sunt rugați să-l contacteze pe Pr. George (473 - 0029) 

pentru programare. 
 
 
 
 
 

 
PROHOD LA BOIAN 

 

Duminică, 17 mai, duminica dinaintea Înălțării Domnului,  
suntem toți invitați să participăm la Sf. Liturghie și sfințirea mormintelor 

(Prohod) la Biserica mamă, Sf. Maria din Boian. 
 

Mulțumim! 
 

 
 
 
 

 
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! 

 
 
 



 
 
 

 

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! 
 

  



 
 
 

 
Despre Căsătoriile Mixte 

 
 Trăind într-o societate pluralistă, ca cea a noastră, prezintă partea ei de avantaje și 
probleme, în special pentru tinerele generații. 
 În ceea ce privește căsătoriile mixte, părinți ortodocși și copiii lor trebuie să știe care 
este poziția Bisericii Ortodoxe. Potrivit învățăturii Bisericii Ortodoxe, căsătoriile mixte 
trebuie să întrunească următoarele condiții: 
 

 1. Partea ne-ortodoxă trebuie să fie creștină. Aceasta înseamnă că persoana respectivă 
trebuie să fi fost, sau să fie botezată (înainte de cununia religioasă) într-una din celelalte 
două denominațiuni creștine: Catolică sau Protestantă. Desigur, ideal ar fi ca respectiva 
persoană să fi botezată în Biserica Ortodoxă.  
 

Așadar, un ortodox nu se poate căsători cu un ne-creștin în Biserica Ortodoxă. 
 

 2. Slujba Cununiei trebuie să aibă loc în Biserica Ortodoxă și să fie oficiată de un 
preot ortodox. Doar prin faptul că slujba cununiei are loc în Biserica Ortodoxă nu 
înseamnă că persoana ne-ortodoxă devine ortodoxă. 
 

 3. Copiii rezultați din această căsătorie trebuie să fie botezați și crescuți/educați în 
Biserica Ortodoxă. 
 

 Dacă o persoană ortodoxă se căsătorește cu un ne-creștin, trebuie să știe că prin 
aceasta renunță la dreptul/posibilitatea de a primi Sfânta Împărtășanie și de a fi naș de 
Botez sau de Cununie. 
 

Pentru alte detalii, vă rugăm să discutați cu preotul. 
 
           Pr. George Bazgan 
 
 
 
 
 
 
 


