
 
Iunie 16, 2019: Duminica a VIII-a după Paști 

(a Pogorârii Sf. Duh) 
 
 
Apostolul. Fapte 2:1-11: 
 

Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut 
un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, 
împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au 
început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Şi erau în Ierusalim locuitori 
iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat 
mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau 
zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni? Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în 
care ne-am născut? Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în 
Capadocia, în Pont şi în Asia, În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, 
şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi, Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre 
faptele minunate ale lui Dumnezeu!  
 
 

Evanghelia: Ioan 7:37-53; 8:12 
 

Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - 
Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, 
să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis 
Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar 
aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească 
acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că 
Iisus încă nu fusese preaslăvit. Deci din mulţime, auzind 
cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. 
Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu 
cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare, 
Scriptura că Hristos va să vină din sămânţa lui David şi din 
Betleem, cetatea lui David? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime 
pentru El. Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a 
pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei şi farisei, 
şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus? Slugile au răspuns: 
Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte acest Om. Şi le-
au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi? Nu 
cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre 
farisei? Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este 

blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei: Nu 
cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi 
i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi 
s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi 
urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii. 
 



 La cincizeci de zile după Învierea Domnului și la zece zile după Înălțarea Sa la cer, Biserica 
Ortodoxă sărbătorește Praznicul Pogorârii Sf. Duh (Cincizecimea). Acesta marchează împlinirea 
făgăduinței lui Hristos făcută apostolilor înainte de Înălțare, zicând: ”Şi iată, Eu trimit peste voi 
făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetatea Ierusalimului, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de 
sus” (Luca 24:49).  

Pogorârea Sf. Duh marchează, de asemenea, ziua de naștere a Bisericii ca instituție văzută divino-
umană. După ce au primit Sfântul Duh, apostolii au început împlinirea mandatului dat lor să 
propovăduiască Evanghelia, să săvârșească Sf. Taine și să schimbe pentru totdeauna cursul istoriei 
neamului omenesc: ”Cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei 
mii de suflete” (Faptele Apostolilor 2: 41). 
         Pr. George Bazgan 
 
 

 

Agapa Duminicală 
 

În contextul pomenirii universale a celor adormiți,  
(Sâmbăta Moșilor de vară), la Agapa Duminicală 

vom avea participare generală. 
 

Mulțumim tuturor! 
 

 
 

 

Copiii de Altar pentru duminica aceasta: 
 

Matthew Cotfasa 
Alexander Ștefănescu 

 

 
 

 

Aniversare Mihai Eminescu 
 

Cu prilejul aniversării a 130 ani de la trecerea în veșnicie a lui Mihai 
Eminescu (15 iunie 1889), duminică, 16 iunie, va avea loc un 

program special în memoria poetului nostru național,  
în timpul Agapei duminicale. 

O coroană de flori va fi depusă la statuia poetului din curtea bisericii. 
 
 



 

 

Pozele de familie sunt gata 
 

Duminica aceasta (iunie 16) și următoarea (iunie 23), fotografiile de familie 
comandate în luna mai vor fi disponibile, la sfârșitul Sf. Liturghii. 

Albumul Parohial va fi distribuit în luna septembrie. Cei care vor să trimită o 
fotografie pentru acest Album, sunt rugați s-o contacteze pe  

Darline Shelemey la 780-908-4806. 
 
 
 

 

MEMBRIA 
 
 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 
parohiei noastre să-și plătească cât mai curând posibil. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului. 

 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 
 
 
 

O nouă carte despre Pionierii Români 
 

O nouă carte, intitulată Romanian Prairie Pioneers, avându-l autor pe Les Lutic, este acum 
disponibilă. Această non profit carte de 411 pagini, costă $45 (iclusiv livrarea cu Canada Post), 

poate fi cumpărată prin e-transfer la donnalutic@shaw.ca sau trimiteți cecul la  
Les Lutic, 1731-48 A Str, Edmonton, T6L 2Y2. 

 

 
 
 
 
 
 
 


