
 

Iunie 9, 2019: Duminica a VII-a după Paști 
(a Sf. Părinți de la primul Sinod Ecumenic) 

 

 
Apostolul: Fapte 20:16-18; 28-36: 
 

Căci Pavel hotărâse să treacă pe apă pe lângă Efes, ca să nu i se întârzie în Asia, pentru că se grăbea 
să fie, dacă i-ar fi cu putinţă, la Ierusalim, de ziua Cincizecimii. Şi trimiţând din Milet la Efes, a chemat la sine 
pe preoţii Bisericii. Şi când ei au venit la el, le-a zis: Voi ştiţi cum m-am purtat cu voi, în toată vremea, din ziua 
cea dintâi, când am venit în Asia, Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul 
Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. 
Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma. Şi 
dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei. Drept 
aceea, privegheaţi, aducându-vă aminte că, timp de trei ani, n-am încetat noaptea şi ziua să vă îndemn, cu 
lacrimi, pe fiecare dintre voi. Şi acum vă încredinţez lui Dumnezeu şi cuvântului harului Său, cel ce poate să 
vă zidească şi să vă dea moştenire între toţi cei sfinţiţi. Argint, sau aur, sau haină, n-am poftit de la nimeni; Voi 
înşivă ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine. Toate vi le-am 
arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului 
Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua. Şi după ce a spus acestea, plecându-şi genunchii, s-a rugat 
împreună cu toţi aceştia.  
 
Evanghelia: Ioan 17:1-13 
 

 
Acestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la cer, a 

zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi 
Fiul să Te preaslăvească. Precum I-ai dat stăpânire peste tot 
trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-
ai dat Lui. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe 
Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe 
Care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; 
lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit. Şi acum, 
preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care 
am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea. Arătat-am 
numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai 
Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum 
au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine; Pentru 
că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au 
primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au 
crezut că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu 
pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai 
Tăi sunt. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale 
Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi Eu nu mai sunt în lume, 

iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să 
fie una precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău, pe cei ce Mi i-
ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. 
Iar acum, vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină bucuria Mea în ei.  
 



 
 În duminica după Înălțarea Domnului la cer și dinaintea Duminicii Pogorârii Sf. Duh, citirea 
evanghelică ne împărtășește o parte din Rugăciunea Arhierească a Domnului și Mântuitorului nostru, 
adresată lui Dumnezeu Tatăl, înainte de Patima Sa cea mântuitoare: ”Părinte, a venit ceasul!” 
 Misiunea pământească a lui Hristos a fost aceea de a se descoperi pe Sine ca Fiu al lui Dumnezeu 
și, prin Sine, pe celelalte două persoane ale Sfintei Treimi (Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Sf. Duh) și de 
a aduce în lume mântuirea, adică viața veșnică, prin Patima Sa cea de bună voie, moartea și Învierea cea 
de a treia zi. Această revelație (descoperire) sau cunoaștere a lui Dumnezeu, care începe în această viață 
și continuă în veșnicie, este în fapt, viața veșnică: Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. 
 Această rugăciune ne descopere, de asemenea, faptul că Hristos Mântuitorul, Cuvântul lui 
Dumnezeu întrupat, există din veșnicie cu Dumnezeu Tatăl (preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu 
slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea) și că El a venit în lume în numele lui Dumnezeu 
Tatăl (iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimis). 
 Din acest motiv, în această duminică, Biserica Ortodoxă comemorează pe Părinții de la Sinodul 
I Ecumenic de la Niceea, convocat de Sf. Constantin cel Mare în anul 325. La acest Sinod (primul din 
cele șapte), a fost condamnată erezia ariană, care învăța că Hristos nu a existat din veșnicie (”era o vreme 
când nu era”) și că nu era de o ființă cu Dumnezeu Tatăl și s-au formulat primele șapte articole ale 
Simbolului de Credință (Crezul), care constituie dogma Bisericii privitoare la Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 
 
        Pr. George Bazgan 
 
 

 

Liturghie Arhierească la Boian 
 

În duminica aceasta nu va fi slujbă în biserica noastră, întrucât vom participa la 
Liturghia Arhierească de la Boian. Primirea Arhiereului va avea loc la ora 9:30. 

 

 
 

 

ANIVERSARE LA BOIAN 
  

Duminica, 9 Iunie, parohia Sf. Maria din Boian sărbătorește pe  
Părintele Mircea Panciuk, cu ocazia împlinirii a 50 de ani  

de slujire neîntreruptă (1969 - 2019). 
 

PROGRAMUL: 
 

10:00: 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 

 

 



 

 

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. 
 
 
 

 

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 Street, Edmonton, T6L 2Y2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Summer Job Opportunities! 
 

The LEAF Summer Camp is looking to hire motivated  
Youth to fill various Camp Counsellor roles! 

 

● Lead Counsellors 
● Camp Instructors 
● Sports Coaches 
● Camp Aides 
● Technical & Administrative Support 
● Resource & Curriculum Development 
 

To apply, visit: StMaryStMark.ca 
 

hosted by St. Mary & St. Mark Coptic Orthodox Church 
 
 
 
 
 


