
 
Mai 5, 2013: Învierea Domnului, Paștile 

 
 
Apostolul: Faptele Ap. 1:1-8: 
 

Cuvântul cel dintâi l-am făcut o, Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face şi a învăţa, Până 
în ziua în care S-a înălţat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, Cărora S-a şi 
înfăţişat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile şi 
vorbind cele despre împărăţia lui Dumnezeu. Şi cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se depărteze de 
Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, pe care (a zis El) aţi auzit-o de la Mine: Că Ioan a botezat cu apă, 
iar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile. Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: 
Doamne, oare, în acest timp vei aşeza Tu, la loc, împărăţia lui Israel? El a zis către ei: Nu este al vostru a şti 
anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa, Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi 
Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului 
 
Evanghelia: Ioan 1:1-17: 
 

La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru 
început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era 
viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o. Fost-a 
om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre 
Lumină, ca toţi să creadă prin el. Nu era el Lumina ci ca să mărturisească despre Lumină. Cuvântul era 
Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume. În lume era şi lumea prin El s-a făcut, 
dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Şi celor câţi L-au primit, care 
cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, Care nu din sânge, nici din poftă 
trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. 
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, 
plin de har şi de adevăr. Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând: Acesta era despre Care am zis: Cel care 
vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Şi din plinătatea Lui noi toţi am luat, 
şi har peste har. Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos. 
 
 Din mila lui Dumnezeu ne-am învrednicit, încă o dată, să primim lumina lui Hristos în inimile 
și sufletele noastre. 
 În noaptea Învierii, precum și de-a lungul sezonului Pascal, creștinii ortodocși cântă adesea 
imnul biruinței lui Hristos asupra morții și iadului: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte 
călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Prin aceasta, ei își reafirmă credința și nădejdea în 
biruința lor asupra morții și a forțelor întunericului.  

Fiind garanția învierii noastre, Paștile, ”Sărbătoarea sărbătorilor,” deschide ușile Raiului și 
aduce împăcarea omului cu Ziditorul său. 
 În numele Consiliului Parohial și al Societății Doamnelor, doresc să adresez tuturor parohienilor 
și sprijinitorilor noștri, un Paște fericit, cu bucurie și sănătate! 
 

HRISTOS A ÎNVIAT!   ADEVĂRAT A ÎNVIAT! 
          Pr. George Bazgan 
 
 
 
 
 



PASTORALĂ LA PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 2013 
 

† NICOLAE, 
 

din mila lui Dumnezeu 
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi 

 
Iubitului cler şi dreptmăritorilor creştini, 

pace şi bucurie sfântă de la Hristos Domnul cel Înviat, 
iar de la noi arhierească binecuvântare. 

 
„De ce căutaţi pe cel Viu printre cei morţi? 
Nu este aici, a înviat!” (Luca 24, 5-6) 

 
Prea Cucernici Părinţi, 

Iubiţi Credincioşi, 
 
Hristos a înviat! 
 

Ziua Învierii ne oferă bucuria să ne vestim unii altora că viaţa noastră nu se încheie pe acest 
pământ, ci vom învia spre viața veșnică şi noi cei ce credem că Hristos a înviat. Iar această bucurie este 
desprinsă din bucuria femeilor mironosiţe, primele care s-au învrednicit de vestirea minunată a 
îngerilor la mormântul gol. Vestirea aceasta a ajuns până la Apostoli, care au alergat să vadă 
mormântul și s-au mirat de cele întâmplate (Luca 24, 12). 

Cunoaștem mărturia Sf. Scripturi despre arătările Domnului Cel Înviat și încredințarea 
împlinirii celor prevestite despre Patima și Învierea Sa. Mărturia celor ce L-au văzut înviat are o 
importanţă deosebită. Sf. Pavel, în Epistola adresată creştinilor din Corint, în jurul anului 51, aminteşte 
de învierea lui Hristos în felul următor: „Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, că 
Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după 
Scripturi; şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece; în urmă S-a arătat deodată la peste cinci 
sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit; după aceea S-a arătat 
lui Iacov, apoi tuturor apostolilor; iar la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi S-a arătat şi 
mie” (1 Cor 15, 3-8). Credința noastră în Învierea Mântuitorului este fundamentată pe aceste mărturii 
ale celor ce L-au întâlnit. Credem mărturiei lor, dar credem și experienței tuturor celor ce, în Biserică, 
l-au întâlnit pe Hristos cel Înviat. 

Căci învierea lui Hristos nu este o reanimare, ci o viaţă nouă, un nou mod de a fi. Există o mare 
diferenţă între învierea lui Lazăr sau a tânărului din Nain şi învierea lui Hristos. Nu este vorba de o 
supravieţuire, de o reîmpreunare a trupului cu sufletul, ci de o nouă existenţă, veşnică. Învierea 
Mântuitorului nu a fost o simplă revenire la viaţa pe care a trăit-o înainte de a muri pe Cruce, adică la 
viaţa Sa pământească, ci o radicală prefacere a trupului muritor printr-o lucrare creatoare asupra 
trupului vechi. Sf. Apostol Pavel vorbește în a doua Epistolă către Corinteni despre înduhovnicirea, 
despre umplerea trupului lui Hristos de puterea Duhului Sfânt, putere care apoi iradiază în cei ce se 
apropie de acest trup înviat: ”Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, 
iată toate s-au făcut noi” (2 Cor. 5, 17). Învierea lui Hristos se referă la această înnoire a omenirii și, 
prin omenire, a întregii creații.  

Înnoirea omenirii a început odată cu Întruparea Cuvântului, cu asumarea de către Fiul lui 
Dumnezeu a naturii umane căzute. Ridicarea din cădere o împlinește Fiul lui Dumnezeu prin întărirea 
firii umane, prin tămăduirea ei de slăbiciunea păcatului, prin îndreptarea ei din nou către Dumnezeu-
Tatăl Creatorul. Dumnezeu fiind, Hristos are puterea să vindece natura omenească de ceea ce teologii 
numesc afecte, de neputințe. Această lucrare de vindecare și înnoire se continuă în jertfa pe Cruce, în 
oferirea vieții umanității lui Dumnezeu-Tatăl, și se împlinește în Înviere.  



Hristos și-a arătat puterea ca Dumnezeu, puterea vieții asupra morții, încă mai înainte de 
învierea cu trupul, în sfărâmarea porților iadului și în eliberarea de acolo a celor ce așteptau cu nădejde 
venirea Lui. Hristos învinge iadul cu sufletul Său omenesc, dar unit cu dumnezeirea, ne încredințează 
Părintele Stăniloae. El este primul suflet care nu poate fi ținut în iad, ci scapă de el și, prin iradierea 
puterii Lui dumnezeiești, eliberează și sufletele celor ce așteptau izbăvirea. Din sufletul lui Hristos 
deplin îndumnezeit izvorăște apoi puterea care va învia și trupul din mormânt.  

Trupul Înviat al Mântuitorului este pătruns de lumina Duhului. Este un trup înduhovnicit, care 
nu mai este limitat de cele pământești, este arvuna trupului nostru de la învierea cea de obște. Trupul 
cel Înviat al lui Hristos iradiază lumina și puterea Duhului, umplându-i și pe ucenici de acest Duh. 
Acest Duh le dăruiește înțelegerea că în Hristos s-au împlinit Scripturile, acest Duh îi întărește spre 
mărturisirea Învierii. Această lumină și această putere a Duhului se transmit tuturor celor care cred în 
Învierea lui Hristos: ”Iar noi toți, privind ca în oglindă, cu fața descoperită, slava Domnului, ne 
prefacem în același chip din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului” (2 Cor. 3, 18).  
 
Prea Cucernici Părinţi, Iubiţi Credincioşi, 

 
Vestindu-ne Învierea Domnului ne îndemnăm unii pe alții la înțelegerea acestor descoperiri. 

Anume că Învierea lui Hristos reprezintă înnoirea noastră și a lumii, că Duhul ne aduce la viața cea 
nouă în Hristos și ne dăruiește șansa lucrării învierii noastre încă din această viață prin întâlnirea cu Cel 
Înviat. Apostolii l-au întâlnit pe Hristos cel ce a pătimit pe Cruce și apoi a înviat. Această întâlnire le-a 
schimbat viața și, la rândul lor, cu puterea lui Hristos, au schimbat viața multora. Pe acest Hristos Înviat 
îl întâlnim și noi în tainele Bisericii și avem șansa înnoirii vieții noastre. În lumea noastră tot mai 
străină de Dumnezeu, tot mai marcată de egoism, indiferență și violență, noi creștinii putem să 
mărturisim prin viața noastră că lumea poate arăta și altfel, chiar la 2000 de ani de la nebănuitul 
eveniment al Învierii.  

La acest praznic slăvit vă doresc tuturor, preoţi şi credincioşi ai Arhiepiscopiei noastre, să-L 
întâlniți pe Hristos cel Înviat, să lăsați lumina Învierii să strălucească în viața dumneavoastră, să fiți 
mărturisitori ai întâlnirii și martori ai înnoirii vieții. 
 

Vă îmbrăţişez în Hristos Domnul Cel Înviat şi vă urez Sărbători fericite! 
 

Hristos a înviat! 
 

Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu, 
 

† NICOLAE 
 

Chicago, Praznicul Învierii Domnului, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMUL PENTRU SĂPTĂMÂNA MARE ŞI PAŞTI 
 

DUMINICA FLORIILOR  
 

Binecuvântarea stâlpărilor, Sf. Liturghie ..................................................... 10:00 A. M. 
 

SFÂNTA LUNI 
 

Denia pentru Marţi ……….............................................…………………….. 7:00 P. M. 
 

SFÂNTA MARŢI 
 

Denia pentru Miercuri ………….................................................…………… 7:00 P. M. 
 

SFÂNTA MIERCURI 
 

Taina Sfântului Maslu …………….................................................………… 7:00 P. M. 
 

SFÂNTA JOI 
 

Liturghia Sf. Vasile cel Mare …….........................................................…... 10:00 A. M. 
 

Denia Sf. Patimi (12 evanghelii) ….................................................................. 7:00 P. M. 
 

VINEREA MARE 
 

Vecernia cu scoaterea Sf. Epitaf ….............................................................… 3:00 P. M. 
 

Denia Prohodului Domnului ……………................................……………... 7:00 P. M. 
 

SÂMBĂTA MARE 
 

Liturghia Sf. Vasile cel Mare ……..........................................................….. 10:00 A. M. 
 

SFÂNTA ÎNVIERE (PAŞTILE) 
 

Slujba Învierii şi Sf. Liturghie .…............................................................. 12:00 noaptea. 
 

Sfinţirea coşurilor de Paşti ………….........................................………….… 3:00 A. M. 
 

 

După sfinţirea coşurilor va avea loc Agapa tradiţională de Paşti. 
 

DUMINICA PAȘTILOR 
 

Vecernia (a II-a Înviere) …………….............................………………….… 1:00 P. M. 
 

LUNEA LUMINATĂ 
 

Sf. Liturghie la biserica grecească Sf. Gheorghe .......................................... 10:00 AM. 
 

VINEREA LUMINATĂ 
Sf. Liturghie .................................................................................................... 10:00 AM. 

 



 

VÂNZARE DE OBIECTE ȘI PRODUSE CULINARE 
 

Parohia Ortodoxă Română organizează o vânzare de obiecte și produse culinare: 
 
- Vineri, 31 mai, 2013 între orele 13:00 – 19:00. 
- Sâmbătă, 1 iunie, 2013, între orele 10:00 – 17:00. 
- Duminică, 2 iunie, 2013,între orele 12:00 – 15:00. 

 
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 vor fi acceptate între 12 - 28 mai, Duminica, între orele 10:00 – 13:00, 
(sau sunați pentru alte zile). 

Donațiile culinare vor fi acceptate Joi (30 mai) și Vineri (31 mai) 
la sala bisericii, între orele 18:00 - 20:00. 

 
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: 

 

- MARIA BAZGAN (780) 473-0029  

- MARIANA DIACONU (780) 473-6711   

- MARIETA MIEILA (780) 439-9310. 

 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 



 
PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SF.CONSTANTIN ȘI ELENA 

9005 – 132 Ave, Edmonton, Alberta 
65 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE 

 

1948                2013 
 

26 MAI, 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10:00: LITURGHIA ARHIEREASCĂ 
(P. S. IOAN CASIAN – Episcop Vicar) 

 
 

11:30: Parastasul pentru ctitorii parohiei 
1:00 PM: MASA FESTIVĂ ANIVERSARĂ 

 

Biletele: $50/adulți;  $15/copii (7-14) 
Contactați pe Viorel Ciocan: 780-994-2304 

 

VĂ   AȘTEPTĂM   CU   DRAG! 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

MEMBRIA 
 

La Adunarea Generală Anuală, ținută la 24 februarie, 2013, s-a 
hotărât ca membria să rămână neschimbată:  

$100/persoană ($200/cuplu). 
 

Apelăm la toți membrii și sprijinitorii noștri să plătească membria 
cât mai curând posibil pentru ca să putem executa  

proiectele propuse în sezonul cald și totodată 
să ajutăm Arhiepiscopia cu contribuția anuală. 

 

Nu uitați că $25 din fiecare membrie  
sunt trimiși la Arhiepiscopie. 

 
MULȚUMIM PENTRU SPRIJIN! 

 
 
 
 

 
 

Renovarea BucRenovarea BucRenovarea BucRenovarea Bucăttttărieirieirieiriei    
 

Bucătăria Centrului Românesc are nevoie urgentă de extindere şi renovare! 
În toamna lui 2012 am început o campanie de  

strângere de fonduri pentru acest proiect important.  
Ultimul deviz a ajuns la suma de $80,000. 

Facem apel tuturor membrilor, susţinătorilor  
şi prietenilor noştri să doneze în mod generos pentru  

acest proiect major şi să sprijine evenimentele  
de strângere de fonduri! 

Toţi donatorii vor primi chitanţe de scutire de taxe 
şi cordialele noastre mulţumiri. 

 
Vă mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvinteze! 

 
 
 


