
 
Aprilie 29, 2018: Duminica a IV-a după Paști 

(Vindecarea slăbănogului) 
 

 
Apostolul: Fapte, 9:32-42: 
 

Şi trecând Petru pe la toţi, a coborât şi la sfinţii care locuiau în Lida. Şi acolo a găsit pe un om, anume 
Enea, care de opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. Şi Petru i-a zis: Enea, te vindecă Iisus Hristos. Ridică-
te şi strânge-ţi patul. Şi îndată s-a ridicat. Şi l-au văzut toţi cei ce locuiau în Lida şi în Saron, care s-au şi întors 
la Domnul. Iar în Iope era o uceniţă, cu numele Tavita, care, tâlcuindu-se, se zice Căprioară. Aceasta era plină 
de fapte bune şi de milosteniile pe care le făcea. Şi în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit şi a murit. Şi, scăldând-o, 
au pus-o în camera de sus. Şi fiind aproape Lida de Iope, ucenicii, auzind că Petru este în Lida, au trimis pe 
doi bărbaţi la el, rugându-l: Nu pregeta să vii până la noi. Şi Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-
au dus în camera de sus şi l-au înconjurat toate văduvele, plângând şi arătând cămăşile şi hainele câte le făcea 
Căprioara, pe când era cu ele. Şi Petru, scoţând afară pe toţi, a îngenunchiat şi s-a rugat şi, întorcându-se 
către trup, a zis: Tavita scoală-te! Iar ea şi-a deschis ochii şi, văzând pe Petru, a şezut. Şi dându-i mâna, Petru 
a ridicat-o şi, chemând pe sfinţi şi pe văduve, le-a dat-o vie. Şi s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope şi 
mulţi au crezut în Domnul. 
 
Evanghelia: Ioan 5:1-15: 
 

 
După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi 

Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă 
Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte 
se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare. În 
acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, 
uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al 
Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi 
tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea 
apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut. Şi 
era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt 
de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi ştiind 
că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să 
te faci sănătos? Bolnavul I-a răspuns: Doamne, 
nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când 
se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se 
coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-
ţi patul tău şi umblă. Şi îndată omul s-a făcut 
sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea 
era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: 
Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei 
patul. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, 

Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi 
umblă? Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel 
loc. După aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai 
păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău. Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-
a făcut sănătos. 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/05/vindecarea-slabanogului-din-capernaum-2.jpg?itok=QY9CbHD2


 
 Betesda (Vitezda), în traducere, Casa milei, este prefigurarea Bisericii și a Tainei Sf. Botez. Spre 
deosebire de apa Vitezdei, care era tulburată de către un înger, o dată pe an, apa Botezului primește harul 
vindecării (este tulburată) nu de la înger, ci de la Duhul Sfânt și nu doar o dată pe an, ci ori de câte ori 
această Taină este săvârșită. Mai mult, Biserica, prin această Taină, ca și prin celelalte, continuă 
vindecarea (spirituală și trupească) începută de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Această 
nouă Casă a Milei sau a mântuirii, Biserica, continuă lucrarea mântuitoare a lui Hristos, restaurarea 
omului. 
 Vreme de peste două mii de ani, Domnul și Mântuitorul nostru întreabă pe fiecare:”Vrei să te 
faci sănătos?” Accentul este pe prima parte a întrebării: ”vrei?”, ceea ce înseamnă că însănătoșirea, 
restaurarea, mântuirea nu este impusă nici chiar de Dumnezeu. Omul trebuie să simtă nevoia, să dorească 
vindecarea spirituală și fizică și, ca rezultat, să răspundă dialogului inițiat de întrebare. 
 Mesajul citirii evanghelice din această duminică este că restaurarea completă a omului începe cu 
vindecarea (iertarea): ”Iată, te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai greșești că să-ți fie ceva mai rău.” 
Acest ”mai rău” este petrecerea restului vieții în boală sufletească și trupească și făcând din acest timp 
o posibilitate eșuată pentru iertare și restaurare. 
 
 Să devenim, așadar, apostoli și să spunem întregii lumi întotdeauna, dar mai ales acum în sezonul 
Pascal, că ”Iisus este cel care ne-a vindecat.” 
 

        Pr. George Bazgan 
 
 
 

 
Copiii de Altar pentru această duminică: 

 

Alexandru Mustea 
Alexander Ștefănescu 

 
 
 

Agapa Duminicală 
 

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

 

Sasu Liviu și Corina 
Bob Marian și Maria 

Pâslaru Ciprian și Gabriela 
 

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! 
 

 
 

PROHOD LA BOIAN 
 

Duminică, 6 mai, suntem toți invitați să participăm 
la Sf. Liturghie și sfințirea mormintelor (Prohod) la  

Biserica mamă, Sf. Maria din Boian. 
 

ADUCEȚI CEVA DE MÂNCARE PENTRU AGAPĂ! 
 

Mulțumim! 
 



 

 
Sfințirea Mormintelor 

 
Sfințirea mormintelor va avea loc Sâmbătă, 12 mai 

la orele 10:00, în cimitirul St. Michael. 
Cei care au din cei dragi înmormântați în alte cimitire, 

sunt rugați să-l contacteze pe Pr. George (780-473-0029) 
pentru programare. 

 
 

 
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: 

 

  

  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 

https://maps.google.com/?q=bulevardul+Prim%C4%83verii+nr.+22,+Bucure%C8%99ti&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=bulevardul+Prim%C4%83verii+nr.+22,+Bucure%C8%99ti&entry=gmail&source=g


  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 participanţi, 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 
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