5 Mai 2019: Duminica a II-a după Paști
(a Sf. Toma)
Apostolul: Faptele Apostolilor 5:12-20:
Iar prin mâinile apostolilor se făceau semne şi minuni multe în popor, şi erau toţi, într-un
cuget, în pridvorul lui Solomon. Şi nimeni dintre ceilalţi nu cuteza să se alipească de ei, dar poporul
îi lăuda. Şi din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulţime de bărbaţi şi de femei,
Încât scoteau pe cei bolnavi în uliţe şi-i puneau pe paturi şi pe tărgi, ca venind Petru, măcar umbra
lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Şi se aduna şi mulţimea din cetăţile dimprejurul Ierus Şi
sculându-se arhiereul şi toţi cei împreună cu el - cei din eresul saducheilor - s-au umplut de pizmă. Şi
au pus mâna pe apostoli şi i-au băgat în temniţa obştească. Iar un înger al Domnului, în timpul nopţii,
a deschis uşile temniţei şi, scoţându-i, le-a zis: Mergeţi şi, stând, grăiţi poporului în templu toate
cuvintele vieţii acesteia.

Evanghelia: Ioan 20:19-31.
Şi fiind seară, în ziua aceea,
întâia a săptămânii (duminica), şi
uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi
ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus
şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace
vouă! Şi zicând acestea, le-a arătat
mâinile şi coasta Sa. Deci s-au
bucurat ucenicii, văzând pe Domnul.
Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă!
Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă
trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a
suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh
Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le
vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor
fi ţinute. Iar Toma, unul din cei
doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am
văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi
pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Şi
după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind
încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi
mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios. A răspuns
Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi
cei ce n-au văzut şi au crezut! Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu
sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui.

După Învierea Sa cea de a treia zi, Hristos S-a arătat mai întâi femeilor mironosițe, pe care le-a
întâmpinat cu salutul ”Bucurați-vă” și apoi Apostolilor, pe care i-a întâmpinat cu ”Pace vouă!”
Fiind martori la sfârșitul tragic al vieții Învățătorului lor, apostolii se temeau pentru propria lor
viață. Pacea lor lăuntrică trebuia restaurată, întrucât mandatul (pe care-l vor primi după 40 de zile) de a
evangheliza lumea, era foarte dificil. Sub călăuza Duhului Sfânt (care se va pogorî asupra lor după 50 de
zile), ei trebuiau să continuie lucrarea începută de Învățătorul lor.
Când era cu ei, Hristos ierta păcatele oamenilor (”ți se iartă păcatele, mergi în pace”). Acum,
apostolii primesc acest mare dar: Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi
ţinute.
Fie ca Domnul cel înviat să ne dăruiască și nouă pace și iertarea păcatelor!

Pr. George Bazgan

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

Dinca Cornel și Gabriela
Serghe Ioan și Rozica
Tantas Ioan și Simona

Mulțumim mult tuturor!

Copiii de Altar pentru această duminică:
Alexander Ștefănescu
Alexandru Mustea

Hramul Bisericii
Hramul bisericii se va sărbători pe 26 mai, 2019, în prezența
ÎPS Mitropolit Nicolae și PS Episcop Ioan Casian.
Cu această ocazie, vitraliile vor fi sfințite și biserica noastră
va fi ridicată la rangul de Catedrală.
Pentru bilete ($75.00/persoană), contactați pe
Mariana Diaconu: 780-473-6711 sau 780-660-4748 (text).
No refunds după 12 Mai.

Numărul de locuri este limitat.

Album Foto Parohial
Tuturor membrilor, sprijinitorilor si prietenilor bisericii noastre:
În cinstea ridicării bisericii noastre la rang de Catedrală, Consiliul Parohial
plănuiește un Album Foto Parohial, constând din fotografii color ale membrilor și
sprijinitorilor noștri care vor să participe.
Un fotograf profesionist va fi în Sala mare în fiecare zi, din ziua de marți, 30
aprilie până pe 4 mai, între orele 2:00-8:30 pm și între 10:00-4:00 pm, sâmbătă.
Toți sunteți rugați să vă programați pentru a vă face gratis fotografia de
familie (nu durează mai mult de 15 minute).
Fotograful va fi prezent pentru încă o săptămână : marti, 14 mai, pană vineri,
17 mai (2:00-8:30) si sâmbătă, 18 mai (10:00-4 :00).

Cei care participă vor primi un Album în mod gratuit.
Expertul nostru, Darline Shelemey, se ocupă de acest foarte special Album
2019 și are nevoie de ajutorul nostru, pentru ca nimeni să nu fie uitat. Vă rugăm s-o
contactați pe Darline, cât mai curând posibil, pentru o programare de 15 minute, la
780–908-4806) sau prin email: dshelemey@hotmail.com
Fotografia Scolii Duminicale (copii si profesoare) va fi facută duminică, 5 mai,
după Sf. Liturghie. Este important ca toti sa participe la acest eveniment !

Sprijinul Dvs. este mult apreciat.
MULȚUMIM TUTUROR!

ANIVERSARE LA BOIAN
Duminică, 9 Iunie, parohia Sf. Maria din Boian sarbătoreste pe Parintele Mircea
Panciuk, cu ocazia implinirii a 50 de ani de slujire neîntreruptă (1969-2019).
PROGRAMUL:
9:30 : Sf. Liturghie ;
1:30 : Banchetul Aniversar la Willingdon.
Pentru bilete ($50/persoană), contactati pe DARLENE SHELEMEY
la 780-908-4806 sau prin email: dshelemey@hotmail.com

MEMBRIA
Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii
parohiei noastre să-și plătească cat mai curand posibil.
În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului.

VĂ MULȚUMIM MULT!

