
 

Martie 22, 2020: Duminica a III-a din Post 
(a Sfintei Cruci) 

 

 
Apostolul: Evrei 4:14-16; 5:1-6 
 

Drept aceea, având Arhiereu mare, Care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui 
Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea. Că nu avem Arhiereu care să nu poată suferi 
cu noi în slăbiciunile noastre, ci ispitit întru toate după asemănarea noastră, afară de 
păcat. Să ne apropiem, deci, cu încredere de tronul harului, ca să luăm milă şi să aflăm 
har, spre ajutor, la timp potrivit. Căci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus 
pentru oameni, spre cele către Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate; El 
poate să fie îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, de vreme ce şi el este cuprins de 
slăbiciune. Din această pricină dator este, precum pentru popor, aşa şi pentru sine să 
jertfească pentru păcate. Şi nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de 
Dumnezeu după cum şi Aaron. Aşa şi Hristos nu S-a preaslăvit pe Sine însuşi, ca să Se 
facă arhiereu, ci Cel ce a grăit către El: "Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut". În 
alt loc se zice: "Tu eşti Preot în veac după rânduiala lui Melchisedec". 
 
Evanghelia: Marcu 8:34-38; 9:1 
 

 
Şi chemând la Sine 

mulţimea, împreună cu 
ucenicii Săi, le-a zis: Dacă 
voieşte cineva să vină după 
Mine să se lepede de sine, 
să-şi ia crucea şi să-Mi 
urmeze Mie. Că tot cel ce va 
voi să-şi scape viața, o va 
pierde, iar cel ce-și va pierde 
viața pentru Mine şi pentru 
Evanghelie, acela o va 
mântui. Căci ce-i foloseşte 
omului să câştige lumea 
întreagă, dacă-şi pierde 
sufletul? Sau ce ar putea să 

dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele 
Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va 
veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt 
unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui 
Dumnezeu, venind întru putere. 



 Precum călătorul care, după o vreme, simte nevoia să se oprească și să-și înnoiască 
puterile, tot așa suntem și noi creștinii ortodocși care pornim în fiecare primăvară în călătoria 
Postului Mare, a cărei destinație este Învierea Domnului sau Paștile. Părinții Bisericii au 
hotărât în mod înțelept să ne ofere posibilitatea de a poposi, în duminica a treia a Postului, 
de a ne odihni la umbra Pomului vieții (Crucea), de a cugeta și apoi a ne continua călătoria 
cu mai multă hotărâre și credință. 
 Crucea, instrumentul biruinței lui Hristos asupra morții și a forțelor întunericului, ne 
amintește de faptul că, pe de o parte trebuie să înțelegem călătoria postului și chiar întreaga 
noastră viață în contextul suferinței lui Hristos pe Cruce și că pentru a primi lumina Învierii 
trebuie să ne ducem crucea fiecare, experiind golgota noastră personală, pe de altă parte. Cu 
alte cuvinte, nu există Înviere fără Cruce. 
 Din acest motiv, citirea evanghelică din această duminică începe cu chemarea 
Domnului: Dacă voieşte cineva să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia 
crucea şi să-Mi urmeze Mie. 
 Scopul călătoriei Postului este de a ne curăți sufletește și trupește în vederea pregătirii 
de a participa la Jertfa de bună voie și mântuitoare a Domnului și la Învierea Sa cea de a treia 
zi, mereu conștienți că sufletul este cel mai valoros din întreaga noastră ființă, precum ne 
învață Domnul astăzi: Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-
şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? 
 

       Pr. George Bazgan 
 
 
 

 
Prezența la Slujbele de Duminică 

 
Potrivit Stării de Urgență de curând anunțată de Premierul Albertei, 

prin care se limitează la 50 numărul celor prezenti la serviciile religioase, 
rugăm pe membrii noștri ca, la Sf. Liturghie duminicală, să vină numai  

o persoană adultă și un copil din fiecare familie. 
 

 Cerem scuze pentru inconveniența creată, mai ales acum în perioada 
aceasta specială a Postului Mare! 
 

 Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările 
experților: spălarea mâinilor, observarea distanței dintre persoane, etc. 
 

 Vă mulțumim si fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși! 
 
 
 
 



 
 
 

 

Agapa Duminicală 
 

SUSPENDATĂ 
 

Datorită pandemiei cauzată de coronavirus, agapele duminicale 
se suspendă pentru o perioadă nedeterminată. 

 
Mulțumim mult tuturor! 

 
 
 
 

 

Copiii de Altar pentru această duminică: 
 

Cotfasa Matthew 
Pătru Nicolae Stelian  

 

 
 
 
 

 
SLUJBELE SPECIALE DIN POSTULUI MARE: 

 
Vineri, la 7:00 PM: ACATISTUL MAICII DOMNULUI. 

 

Sâmbăta la 5:00 PM: VECERNIA. 
 

După fiecare din aceste slujbe va urma Spovedania. 
 
 
 
 
 



 

Proiect de pictură 
 

 La Adunarea Generală Anuală din 1 martie 2020 s-a aprobat 
continuarea picturii interioare a bisericii (cei 2 pereți laterali) cu scene 
biblice și sfinți. Ideal ar fi ca proiectul să fie finalizat până la Hramul 
bisericii din 2021, când să fie și resfințirea bisericii. Încadrarea în acest 
timp depinde de asigurarea fondurilor necesare ($80,000 - 100,000) și de 
posibilitățile pictorului Florin Vlad.  

Realizarea proiectului se va face pe baza donațiilor personale. 
Avem deja o familie care a promis suma de $10,000.  
Cei care doresc să participe, sunt rugați să sune la părintele George 

(473-0029), care va întocmi lista donatorilor până la Paști, urmând ca banii 
să fie depuși la Casieria bisericii până la 1 iunie, 2020. În cazul în care nu 
reușim să adunăm suma necesară, data finalizării proiectului va fi extinsă. 
 

Vă mulțumim tuturor! 
 

 
 

COZONACI PENTRU PAȘTI 
 

Cei care sunt interesați să cumpere cozonaci pentru Paști, 
sunt rugați să sune la Psa. Maria (780-473-0029)  

pentru comandă, până la 12 Aprilie!  
 

Vânzarea de cozonaci este un fundraiser pentru biserică.  
 

  
 

Mulțumim tuturor! 
 



 
MEMBRIA 

 
 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți 
sprijinitorii parohiei noastre să-și plătească membria până la Paști. 

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

 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 
 
 


