
16 Decembrie 2012: Duminica a 28-a după Rusalii 
 

Apostolul: Coloseni 1:12-18: 
 
"Mulţumind cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la 
moştenirea sfinţilor, întru lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a 
strămutat în împărăţia Fiului iubirii Sale, Întru Care avem răscumpărarea prin sângele 
Lui, adică iertarea păcatelor; Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi 
născut decât toată făptura. Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele 
de pe pământ, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie 
stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El." 
 

Evanghelia: Luca 14:16-24: 
 
"Iar El i-a zis: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; Şi a trimis la 
ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că iată toate sunt gata. Şi au 
început unul câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Ţarină am cumpărat şi am 
nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat 
şi mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu 
pot veni. Şi întorcându-se, sluga a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, 
stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci, şi pe neputincioşi, 
şi pe orbi, şi pe şchiopi adu-i aici. Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi 
tot mai este loc Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte să 
intre, ca să mi se umple casa, Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost 
chemaţi nu va gusta din cina mea." 
 

 Mesajul principal al acestei citiri evanghelice este că mântuirea nu este impusă 

nimănui. Fiecare persoană, în baza darului libertăţii de voinţă dăruit de Dumnezeu, va 

trebui să dea răspuns dacă a acceptat sau a respins chemarea Domnului.  Cu alte cuvinte, 

trebuie să luăm o hotărâre: să mergem împreună cu Hristos, sau să mergem în direcţia 

opusă, conştienţi fiind de cuvintele Lui: "Cel care nu este cu Mine este împotriva Mea şi 

cel care nu adună cu Mine, risipeşte" (Mat. 12:30). 

 Din perspectiva ortodoxă, întreaga noastră viaţă trebuie să fie călăuzită către 

destinaţia noastră finală: CINA CEA MARE DIN CERURI. Noi putem pregusta din 

această Cină aici pe pământ, prin participarea la Tainele dăruite de Hristos Bisericii Sale, 

cea mai importantă fiind Sfânta Euharistie. 

 Pregătirea din vremea postului care precede sărbătorile majore ale Bisericii, ne dă 

posibilitatea de a ne înveşmânta sufletele cu cele mai bune straie (virtuţile creştine şi 

faptele bune), ca să fim vrednici de participarea la Cina Domnului. 

Bunul şi milostivul Dumnezeu să ne dăruiască înţelepciune şi credinţă 
neşovăielnică! 
        Pr. George Bazgan 
  



 

VECERNIA 
 

Sâmbăta, la orele 17:00, are loc 
slujba Vecerniei. După aceea, cei 
interesaţi pot rămâne pentru 
Spovedanie, în pregătire pentru 
Sf. Împărtăşanie. 
 

 

 

 

COLECTĂ DE ALIMENTE 
 

Am început colecta de mâncare 
pentru Food Bank. Vă rugăm să 
aduceti alimente neperisabile şi 

să le lăsaţi la intrarea în biserică. 
VĂ MULŢUMIM! 

 

 
TIMPUL ESTE PREŢIOS 

 
Vă reamintin că Dumnezeiasca Liturghie începe în fiecare  

duminică la orele 10:00 fix. 
 

Rugăm pe toţi participanţii la prăznuirea Euharistică să vină  
la timp pentru cea mai importantă întâlnire din cursul 

săptămânii: întâlnirea cu Hristos! 
 

 

 

 

SERBAREA DE CRĂCIUN 
 

Anul acesta, serbarea de Crăciun va avea loc duminică, 
23 decembrie, după Sfânta Liturghie, la orele 13:00. 

Copiii de la Şcoala Duminicală vor recita poezii, vor cânta 
cântece de Crăciun şi vor prezenta o scenetă de Crăciun. 

Moş Crăciun îşi va face mult aşteptata intrare cu sacul plin de daruri. 
Vă rugăm să veniţi cu copiii şi să împărtăşiţi bucuria lor! 

 

  



 

Revelion 2013Revelion 2013Revelion 2013Revelion 2013    
 

Revelionul 2013 va avea loc la Centrul Românesc (9005 - 132 Ave.) 
în data de 31 decembrie 2012. 

Veniţi cu familia şi prietenii şi gustaţi din cele mai bune preparate 
culinare româneşti, pregătite de doamnele noastre! 
Uşile se deschid la orele 19:00; masa la orele 20:00. 

În program, obiceiurile străbune: plugul, buhaiul, capra, etc. 
Biletele costă $80/adulţi şi $20/ copii (7-14 ani). 

Pentru bilete şi detalii, sunaţi la Viorel Ciocan (780-484-7420) sau la 
Petrică Lăcătuşu (780-444-6494) 

 

 

 

Renovarea BucRenovarea BucRenovarea BucRenovarea Bucăttttărieirieirieiriei    
 

Bucătăria Centrului Românesc are nevoie urgentă de extindere şi 
renovare! În toamna aceasta 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! 

 
 


