
 
Ianuarie 28, 2018: Duminica a 33-a după Rusalii  

(a Vameşului şi a Fariseului) 
 

 
Apostolul: II Timotei 3: 10-15: 
 

Tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în îndelungă 
răbdare, în dragoste, în stăruinţă, În prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în Antiohia, în 
Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat! şi din toate m-a izbăvit Domnul. Şi toţi care voiesc 
să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi. Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre 
tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de 
care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, Şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele 
Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus. 
 
Evanghelia: Luca 18:10-14: 
 

 
"Doi oameni s-au suit 
la templu, ca să se 
roage: unul fariseu şi 
celălalt vameş. 
Fariseul, stând, aşa se 
ruga în sine: Dumne-
zeule, Îţi mulţu-mesc 
că nu sunt ca ceilalţi 
oameni, răpitori, 
nedrepţi, adulteri, sau 
ca şi acest vameş. 
Postesc de două ori pe 
săptămână, dau 
zeciuială din toate câte 
câştig. Iar vameşul, 
departe stând, nu voia 
nici ochii să-şi ridice 
către cer, ci-şi bătea 
pieptul, zicând: 

Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa 
sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va 
înălţa." 
 
 Cu Duminica Vameşului şi a Fariseului, începem un nou capitol al Anului Bisericesc: 
TRIODUL, care ţine până în Marea Sâmbătă (ajunul Paştilor).  



 Triodul este timpul de pocăinţă şi de curăţire duhovnicească care ne călăuzeşte prin cele 
trei săptămâni pregătitoare pentru călătoria unică a Postului Mare, a cărui încununare este 
Săptămâna Mare. Perioada Triodului este până în Sfânta și Marea Sâmbătă, ajunul Învierii 
Domnului. 
 Biserica anunţă acest eveniment la slujba Utreniei din această duminică cu frumoase 
cântări/rugăciuni, precum: "Uşile pocăinţei deschide-mi mie Dătătorule de viaţă...," care se cântă 
pe toată perioada Triodului. Aceasta, în contextul citirii evanghelice, care ne înfăţişează pe cei 
"Doi oameni care s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi celălalt vameş" şi atitudinea 
lor cu totul diferită în timpul rugăciunii. Fariseul stă cu aroganţă şi mândrie în faţa Altarului şi-şi 
declamă faptele bune pe care le agonisise, dispreţuind în acelaşi timp pe fratele său de rugăciune, 
pe fariseu, care, în smerenie totală şi copleşit de spiritul autentic de pocăinţă, se roagă şi zice: 
"Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului." 
 
 Cei doi oameni reprezintă cele două categorii de oameni/creştini care participă la acelaşi 
serviciu religios dar se întorc la casa lor cu rezultate cu totul diferite, potrivit atitudinii şi intenţiei 
cu care au venit la biserică. 
 

 Bunul şi Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască smerenia şi pocăinţa 
vameşului! 
       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: 

 

Pîrvu Lucian şi Mirela 
Samoilă Vasile şi Lenuța 

Sterea Stelian şi Elena 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 



 

 

Valentine's Masă şi Dans 
 

Sâmbătă, 10 februarie, 2018, la Centrul Românesc,  
va avea loc o seară de dans. 

Masa se va servi la orele 19:00 FIX. 
 

Pentru bilete ($40.00/adulți și $10.00/copii) și alte detalii, 
Contactați pe Mariana Diaconu: 780-473-6711 sau 

 780-660-4748 (texting only). 
 
 
 

 

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ 
 

Adunarea Generală Anuală este programată pentru 
duminică, 25 februarie, 2018, după Sf. Liturghie. 

 

Pe Agendă: 
- Rapoarte financiare şi de la alte comitete.  
Cei cu membria la zi vor avea drept de vot. 

Toţi sunt bineveniţi. 
 

VĂ RUGĂM SĂ PARTICIPAȚI! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

From our MP 
 

Dear Rev. George Bazgan, 
  

I’m writing to let you know that the application period to apply for a Canada Summer Jobs 
grant closes February 2, 2018. I encourage all interested parties to apply AND ask that all 
applicants from Edmonton Griesbach notify my office at kerry.diotte.c1@parl.gc.ca that 
they have done so. Previously, decisions have been made through a rating scale for applications. 
As many applicants as possible received approval based on the funding available. 
  

This year the Trudeau Liberals are interfering with the application process. They are 
demanding that applicants sign an ‘attestation’ that supports specific values chosen by the federal 
Liberals. If an applicant is unable to sign this in good conscience we suggest that they write on the 
application (near the attestation) “We fully support the rights found in the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms” and send in their application. 

It is critical that you inform our office of your application and your inability to sign the 
attestation. We will work to make changes to ensure no student in Edmonton Griesbach is punished 
because of the Liberal ‘value declaration’ that is being forced on applicants to the Canada Summer 
Jobs Program. 

Application information can be found at: 
www.canada.ca/en/employment-social-development/services/funding/canada-summer-jobs.html 
  

Sincerely, 
  

 Kerry Diotte, M.P. 
Edmonton Griesbach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


