
 

 
Mai 3, 2020: Duminica a III-a după Paști 

(a Femeilor Mironosițe) 
 
 
Apostolul: Fapte, 6:1-7: 
 

În zilele acelea, înmulţindu-se ucenicii, eleniştii (iudei) murmurau împotriva evreilor, 
pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi. Şi chemând cei 
doisprezece mulţimea ucenicilor, au zis: Nu este drept ca noi, lăsând de-o parte cuvântul lui 
Dumnezeu, să slujim la mese. Drept aceea, fraţilor, căutaţi şapte bărbaţi dintre voi, cu nume bun, 
plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă. Iar noi vom stărui 
în rugăciune şi în slujirea cuvântului. Şi a plăcut cuvântul înaintea întregii mulţimi, şi au ales pe 
Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duh Sfânt, şi pe Filip, şi pe Prohor, şi pe Nicanor, şi pe Timon, 
şi pe Parmena, şi pe Nicolae, prozelit din Antiohia, Pe care i-au pus înaintea apostolilor, şi ei, 
rugându-se şi-au pus mâinile peste ei. Şi cuvântul lui Dumnezeu creştea, şi se înmulţea foarte 
numărul ucenicilor în Ierusalim, încă şi mulţime de preoţi se supuneau credinţei. 

 
Evanghelia: Marcu, 15:43-47: 
 

 

Şi venind Iosif cel din 
Arimateea, sfetnic ales, care 
aştepta şi el împărăţia lui 
Dumnezeu, şi, îndrăznind, a 
intrat la Pilat şi a cerut 
trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a 
mirat că a şi murit şi, 
chemând pe sutaş, l-a 
întrebat dacă a murit de 
mult. Şi aflând de la sutaş, a 
dăruit lui Iosif trupul. Şi 
Iosif, cumpărând giulgiu şi 
coborându-L de pe cruce, L-
a înfăşurat în giulgiu şi L-a 
pus într-un mormânt care 
era săpat în stâncă, şi a 
prăvălit o piatră la uşa 
mormântului. Iar Maria 
Magdalena şi Maria, mama 
lui Iosif, priveau unde L-au 
pus. 

 



 
 Hristos a Înviat! 
 

 Citirile Scripturistice din această duminică ne prezintă evenimente din două vremuri diferite: 
Apostolul (din Faptele Sf. Apostolil) ne permite să observăm viața liturgică a primei comunități 
creștine. Ne vorbește, de asemenea, și despre agapele creștine, mesele comunitare care urmau după Sf. 
Liturghie (Frângerea Pâinii), precum și despre hirotonia de către Sf. Apostoli a primilor 7 diaconi, care 
au fost rânduiți să organizeze și să supravegheze această lucrare caritabilă a Bisericii primare. 
 Citirea evanghelică ne transpune înapoi, în această duminică a femeilor mironosițe, la 
evenimentul îngropării lui Hristos, la care ele au fost martore oculare. 
 Pentru a elimina orice îndoială referitor la realitatea morții lui Hristos, Sf. Evanghelist Marcu 
ne relatează că, înainte de a elibera lui Iosif din Arimateea trupul lui Iisus, Pilat, chemând pe sutaş, l-
a întrebat dacă a murit de mult. Numai după ce s-a convins că Hristos murise a încredințat Pilat lui 
Iosif trupul Domnului: Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul. 

De remarcat este, de asemenea, și grija plină de pioșenie pe care Iosif o manifestă față de trupul 
Domnului, deși lucrurile s-au petrecut în grabă: Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe 
cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă, şi a prăvălit o 
piatră la uşa mormântului. 

 
Amândouă aceste citiri scripturistice vorbesc despre aspectul slujirii, pe care Mântuitorul l-a 

accentuat când a spălat picioarele apostolilor Săi, la Cina cea de Taină. 
 
 Fie ca Domnul cel înviat să ne binecuvinteze cu înțelepciune și smerenie pentru ca să slujim 
unii altora și împreună, iubitorului de oameni Dumnezeu, ca ființe liturgice! 
 
         Pr. George Bazgan 
 
 
 

 

MEMBRIA 
 

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

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

În contextul situației actuale, cu numărul restrâns de participanți la Sf. 
Liturghie, vă rugăm să plătiți membria și donațiile on line. 

 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 

 
 
 
 



 

ANUNȚ SPECIAL 
 
 Datorită pandemiei cauzată de coronavirus și, în conformitate cu 
îndrumările Ierarhilor noștri, aducem la cunoștința membrilor noștri 
următoarele: 
 

 1. Sf. Liturghie duminicală nu mai are un caracter public (pentru o 
perioadă nedeterminată). La Sf. Liturghie vor participa doar slujitorii Sf. 
Altar, cântărețul și cei care ajută la bunul mers al serviciului divin. 
 

 2. Agapele duminicale sunt suspendate în mod nedeterminat. 
 

 3. Clasele de Școala Duminicală se suspendă. 
 

 4. Vă rugăm, totodată, să respectați recomandările experților din 
domeniul sanitar, precum: stați acasă dacă nu vă simțiți bine, spălați-vă 
mâinile, păstrați distanța dintre personae, etc. 
 

 Nu uitați să citiți Buletinul electronic săptămânal, care este trimis joi 
seara, pentru detalii și anunțuri de ultima oră. 
 

Cerem scuze pentru inconveniență și vă mulțumim pentru înțelegere! 
 

Fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină pe toți sănătoși! 
 

 

 

IUBEȘTE-ȚI  APROAPELE! 
 

 În aceste zile de încercare, ne așteptăm ca unele familii (persoane) din 
comunitatea noastră să aibă un nivel mai sporit de greutăți în ceea ce privește 
plata chiriei, asigurarea hranei, etc. 

Pentru a le veni în ajutor, anunțăm înființarea unui Fond Umanitar, 
numit ”IUBEȘTE-ȚI APROAPELE.” 

Părintele George contribuie cu suma de $500 pe lună la acest fond până 
când situația actuală se rezolvă. 
 Cei care doresc să participe, cu orice sumă, sunt rugați să o contacteze pe 
Dna Corina Sasu (780 – 200 - 1171) pentru detalii privind tranzacția financiară. 
 

Mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze! 
 



 
 

Mesaj de Sezon 
 

Iubiți Frați și Surori în Hristos, 
 

 Nădăjduim că sunteți bine sănătoși și că veștile de la cei dragi, de aproape sau de 
departe, continuă să fie bune! 
 Trăim zile de mare încercare din toate punctele de vedere: medical, economic, social, 
familial și, nu în ultimă instanță, spiritual-religios. Nu cred că este cineva care să nu fie de 
acord că aceste vremuri de îngrijorare pentru noi și pentru familiile noastre, nesiguranță, 
sporit stres și neliniște, vor intra în memoria acestei generații și în istoria întregii lumi. 
 Un lucru este clar din toată această situație: omul este o ființă fragilă.  
 

 După cum știți deja, această pandemie are un efect foarte negativ și asupra lăcașurilor 
de cult din toată lumea. Serviciile religioase merg înainte, dar lipsesc credincioșii care 
alcătuiesc Biserica cea vie, luptătoare și dinamică. Vă simt lipsa la fiecare și întristarea îmi 
umple inima când nu văd copiii cu lumânarea în mâinile lor nevinovate și cu pașii sfioși 
apropiindu-se de Sfântul Potir pentru împărtășirea cu Hristos.  
 

 Vă îndemn ca, în special acum, să nu uitați de cei care sunt în situații mult mai dificile 
și să fiți samarinenii milostivi, turnând peste rănile și necazurile lor untdelemn și vin, 
înmulțite cu rugăciunea și dragostea lucrătoare.  
 

 În același context, vă îndemn să nu uitați biserica noastră în care unii v-ați cununat 
și/sau v-ați botezat copiii. Biserica, după cum știți, nu beneficiază de nici un ajutor financiar 
de la nici un guvern sau organizație. Timpurile sunt grele, dar cheltuielile bisericii sunt 
aceleași ca înainte. Potrivit cuvintelor Sf. Apostol Pavel, ”Fiecare să dea cum socotește în 
inima sa, nu cu părere de rău sau din silă, căci Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu voie bună. Și 
Dumnezeu poate să înmulțească tot harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, 
să prisosiți spre tot lucrul bun...” (II Corinteni 9:7-8). 

Membria și donațiile se pot trimite prin poștă, prin internet sau direct la biserică. 
 Nu uitați să vă rugați cu mai multă stăruință și să mulțumiți lui Dumnezeu pentru 
toate darurile și toată binecuvântarea! 
 Pentru acum, slujbele vor fi transmise in direct prin internet și vă îndemn să luați 
parte, pentru ca biserica de acasă să fie în comuniune de rugăciune și dragoste cu Biserica, 
casa mântuirii și mângâierii nostre. 
 

 Bunul și Milostivul Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, pace, bucuria 
mântuirii și inimă bună, iar lumina Învierii Domnului Hristos să vă fie adevărată călăuză 
de-a lungul pelerinajului pământesc! 
 

HRISTOS A ÎNVIAT! 
 

 Cu toată dragostea, mulțumirea și recunoștința, 
 

      Pr. George Bazgan 
 



 

 

Albumul Familial (Church Directory) este gata 
 

 Albumul de familie (Church Directory) este acum disponibil pentru a fi 
ridicat. Cei care au venit la Sală pentru fotografie, sau au trimis fotografia lor 
(pentru $15), vor primi un album. Nu-i nici o grabă ca să-l ridicați. 

În condițiile actuale neobișnuite, când participarea la biserică este mult 
limitată, este bine să-l contactați pe Părintele George (780-473-0029) pentru a 
vă ridica Albumul. 
 Ne cerem scuze pentru întârziere și vă mulțumim pentru răbdare și 
sprijin la acest proiect! 
 

Să aveți o primăvară plăcută, cu sănătate! 
 

 

 

Rugăciune pentru încetarea epidemiei 
 

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta 
de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, 
primește pocăința noastră pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, 
precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David.  

Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește 
însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca 
să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește 
de orice boală. 

Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei 
care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor 
sau în spitale.  

Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim 
viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi 
umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în 
ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele.  

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție 
slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii 
vecilor. AMIN! 
 


