Septembrie 9, 2018:

Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci
Apostolul: Gal. 6:11-18:
Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câţi vor să placă în trup, aceia vă silesc
să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei singuri, cei ce
se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru.
Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care
lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este
ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi câţi vor umbla după dreptarul acesta, - pace şi
milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă
supărare, căci eu port în trupul meu, semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos
să fie cu duhul vostru, fraţilor! Amin.

Evanghelia: Ioan 3:13-17:
Nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât
din cer, Fiul Omului, Care este în cer. Şi după cum
Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se
înalţe Fiul Omului, Ca tot cel ce crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci Dumnezeu aşa a
iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a
dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă
veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în
lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin
El, lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel
ce nu crede a şi fost judecat, fiindcă nu a crezut în
numele Celui Unuia-Născut, Fiul lui Dumnezeu.
În ziua de 14 septembrie, Biserica Ortodoxă
sărbătorește Înălțare Sf. Cruci.
Acesta este primul Praznic Împărătesc al
anului Bisericesc, care a început la 1 septembrie.
Fiind o sărbătoare atât de importantă, Părinți
Bisericii au hotărât să dedice două duminici (înainte
și după) pentru sărbătorirea acestui instrument al
mântuirii: Sfânta și de viață dătătoarea Cruce.
Pericopa evanghelică a acestei duminici face
parte din convorbirea dintre Domnul Iisus și Nicodim,
care venise la El noaptea. De la început, Iisus îi spune că singura cale de a intra în împărăția lui Dumnezeu

este poarta Botezului: ”Adevărul îți spun că dacă cineva nu se va naște din apă și din Duh, nu va intra în
împărăția lui Dumnezeu” (3:5). Apoi, Iisus aduce în discuție punctul culminant al misiunii sale publice.
mântuirea lumii prin Patima sa cea de bună voie.
Arătând că evenimentul răstignirii fusese preînchipuit în Vechiul Testament, făcând parte din
călătoria poporului ales din robie spre pământul făgăduinței (”după cum Moise a înălţat şarpele în pustie,
aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului”), Mântuitorul explică că dragostea nemărginită a lui Dumnezeu
pentru lume a fost rațiunea Patimii Sale de bună voie și mântuitoare (Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea,
încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat), și care va fi răsplata pentru cei care cred și îl urmează: ”ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”

Pr. George Bazgan

Copiii de Altar:
Matthew Cotfasa
Alexandru Mustea

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

Mieilă Ion și Marieta
Rinchiță Eugen și Geta
Zerfass Dan și Flory

Mulțumim mult tuturor!

NOUL AN DE ȘCOALĂ PAROHIALĂ
Noul an pentru Școala Parohială începe la 16 septembrie, 2018.
După Sf. Liturghie, va avea loc o slujbă specială
pentru copii și profesoare.
Programul este structurat pe trei grupe:
Grupa A: 4-7 ani, prof. Gabiela Luca Dămian
Grupa B: 8-12 ani, prof. Veronica Ciocan
Grupa C: 13-18 ani, prof. Ileana Gavriș.
Toți copiii sunt invitați să participle, iar părinții sunt rugați să-și
înscrie copiii cu profesoara de la grupa corespunzătoare.

Serbarea Mustului
Serbarea Mustului din anul acesta se va ține în data de
29 septembrie la Centrul Românesc.
Acesta este un eveniment de strângere de fonduri.
Adresăm o invitație călduroasă tuturor membrilor și
sprijinitorilor noștri să participe la acest eveniment!
Biletele sunt $60/adulți și $15/copii (7-14 ani).
Contactați pe Mariana Diaconu la 780-473-6711
sau 780-660-4748 (texting only).

Vă mulțumim pentru ajutor!

MEMBRIA / ANGAJAMENTELE FINANCIARE
Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii
parohiei noastre să-și plătească membria 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 rugăm totodată să vă înnoiți angajamentele financiare anuale și
să fiți cât mai generoși!
VĂ MULȚUMIM MULT !

