
 

August 2, 2020: Duminica a VIII-a după Rusalii 
(Înmulțirea pâinilor și a peștilor) 

 

 

Apostolul: I Cor. 1:10:17: 
 

Vă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie 

dezbinări între voi; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere. Căci, fraţii mei, despre voi, 

prin cei din casa lui Hloe mi-a venit ştire că la voi sunt certuri; Şi spun aceasta, că fiecare dintre voi zice: Eu 

sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos! Oare s-a împărţit 

Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-aţi botezaţi în numele lui Pavel? Mulţumesc lui 

Dumnezeu că pe nici unul din voi n-am botezat, decât pe Crispus şi pe Gaius, Ca să nu zică cineva că aţi fost 

botezaţi în numele meu. Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. 

Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu rămână 

zadarnică crucea lui Hristos.  

 

Evanghelia: Matei 14:14-22: 
 

Şi ieşind, a văzut mulţime mare şi I 

S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii 

lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au 

venit la El şi I-au zis: locul este pustiu şi 

vremea iată a trecut; deci, dă drumul 

mulţimilor ca să se ducă în sate, să-şi 

cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: 

N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să 

mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem aici 

decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis: 

Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind să se aşeze 

mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini 

şi cei doi peşti şi privind la cer, a 

binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor 

pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi au 

mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns 

rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară 

de femei şi de copii. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul 

celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.  

 

 În decursul ultimelor patru duminici, citirile evanghelice ne-au prezentat o serie de minuni 

săvârșite de Domnul asupra oamenilor care erau în suferință sau înrobiți de duhurile necurate. În această 

duminică, suntem martorii minunii înmulțirii celor cinci pâini și doi pești și săturarea a peste cinci mii 

de persoane în pustie. 

 Această minune a fost interpretată de către Părinții Bisericii ca o anticipare a Tainei Sf. Euharistii. 

Evanghelia ne spune că după ce apostolii au adus cele cinci pâini și doi pești la Hristos, El, privind la cer, 

a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor. 

Aceasta este exact ceea ce Mântuitorul va face la Cina cea de Taină, când va institui Sfânta 

Euharistie. 

 Bunul Dumnezeu să ne arate vrednici de a participa la Taina Sfintei Euharistii! 
 

        Pr. George Bazgan 
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Participarea la Slujbele de Duminică 
 

Potrivit continuării stării de urgență, prin care se limitează 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. 
 

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

 

 

 

Postul Adormirii Maicii Domnului 
 

Între 1-15 august, în Biserica Ortodoxă este rânduit 

Postul Adormirii Maicii Domului. 

Programul Slujbelor Speciale: 
 

-Vecernia la orele 18:00: August 1, 8 și 14. 
 

-Sf. Liturghie: August 6 și 15. 
 

Cei care doresc, se pot mărturisi după slujba Vecerniei. 

 

 

 

 

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. 
 

Să aveți o vară plăcută, cu sănătate! 
 

 

 



 

 

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! 
 

 

 

 

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! 

 

 

 


