
 

Iunie 21, 2020: Duminica a II-a după Rusalii 

(Chemarea primilor Apostoli) 
 

 

Apostolul: Romani 2:10-16: 
 

Dar mărire, cinste şi pace oricui face binele: iudeului mai întâi, şi elinului.  

Căci nu este părtinire la Dumnezeu! Câţi, deci, fără lege, au păcătuit, fără lege vor şi pieri; iar câţi au păcătuit 

în lege, prin lege vor fi judecaţi. Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepţi la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea 

vor fi îndreptaţi. Căci, când păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii, aceştia, neavând lege, îşi sunt loruşi 

lege, Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi 

învinovăţesc sau îi şi apără, În ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele 

ascunse ale oamenilor. 

 

Evanghelia: Matei 4:18-23: 
 

 
Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a 

văzut pe doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe 

Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, 

căci erau pescari. Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă 

voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând 

mrejele, au mers după El. Şi de acolo, mergând mai 

departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacov al lui Zevedeu 

şi pe Ioan fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, 

dregându-şi mrejele şi i-a chemat. Iar ei îndată, 

lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după El. Şi a 

străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile 

lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei şi 

tămăduind toată boala şi toată neputinţa în popor.  

 

 

Cât de minunat este faptul că mesajul cel mai important din istoria omenirii, vestea cea bună 

(Evanghelia), adus în lume de însuși Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, Domnul și Mântuitorul nostru, a 

fost încredințat unui grup de pescari (cei mai mulți dintre ei) simpli, ca un mandat divin, pentru a fi 

propovăduit tuturor neamurilor: ”Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în 

numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit 

vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 29: 19-20). Acest mandat 

nu putea fi dus la îndeplinire fără puterea și lucrarea Sfântului Duh, precum cântă Biserica Ortodoxă la 

Rusalii: ”Bine ești cuvântat Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce prea înțelepți, pe pescari i-ai arătat, 

trimițându-le lor Duhul Sfânt, și printr-înșii lumea ai vânt, iubitorule de oameni, mărire Ție!” 
 

 Lucrarea de evanghelizare a lumii nu a încetat. De aceea, invitația pe care Mântuitorul o adresează 

pescarilor în evanghelia de astăzi ni se adresează și nouă, creștinii veacului XXI, chemându-ne să fim 

participanți activi la această minunată transformare a lumii prin puterea și lucrarea Sfântului Duh. 
 

         Pr. George Bazgan 
 

 



 

Prezența la Slujbele de Duminică 
 

Potrivit continuării stării de urgență, prin care se limitează la 50 numărul celor 

prezenți la serviciile religioase, rugăm pe membrii noștri ca, la Sf. Liturghie 

duminicală, să vină numai o persoană din fiecare familie.  
 

Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor continua 

să fie relaxate în viitorul apropiat. 
 

 Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările experților: 

spălarea mâinilor, observarea distanței dintre persoane, etc. 
 

 De asemenea, cei care participă la Sf. Liturghie sunt rugați să completeze 

formularul atașat, în conformitate cu noile recomandări. 

Apăsați aici pentru formular! 
 

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

 

 

 

 

Postul Sfinților Apostoli 
 

Între 15 - 29 iunie, în Biserica Ortodoxă este rânduit postul Sfinților 

Apostoli Petru și Pavel. În sâmbetele din 20, și 27 iunie, precum și 

duminică, 28 iunie, la ora 6:00 PM, vom avea Vecernia, 

după care va urma Spovedania. 
 

 

 

 

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! 
 

 

http://www.bisericaedmonton.org/en/files/2020/05/AHS-Form.pdf


 

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! 
 

 

 

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! 


