
 

 

Mai 16, 2021: 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 Iosi, priveau unde L-au 

pus. 
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 Hristos a Înviat! 
 

 Citirile Scripturistice din această duminică ne prezintă evenimente din două vremuri diferite: 

Apostolul (din Faptele Sf. Apostoli) 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 
 

 

Participarea la Slujbele de Duminică 
 

Datorită continuării stării de urgență, și restricțiilor de curând impuse 

de autoritățile provinciale, numărul maxim de participanți la serviciile 

religioase este de 15. 

Pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea să participe, îi rugăm pe 

cei care au participat duminica trecută să nu vină duminica aceasta, 

încercând să stabilim un oarecare sistem de rotație.  

De asemenea, rugăm, numai o persoană din aceeași 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: masca (obligatorie) spălarea mâinilor, observarea distanței dintre 

persoane, etc. 
 

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



 

 

Transmitem Sf. Liturghie în direct 
 

Pentru perioada cât durează restricțiile în vigoare, vă anunțăm că vom 

continua să transmitem Sf. Liturghie în direct pe You Tube.  

Pentru accesarea Slujbelor duminicale, apăsați aici. 
 

 

 

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! 

 

 

 

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. 

În contextul situației actuale, cu numărul restrâns de participanți la Sf. 

Liturghie, vă rugăm să plătiți membria și donațiile on line. 
 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 

https://bisericaedmonton.us7.list-manage.com/track/click?u=7e52a4c3117777445ba63057a&id=dfe3df3070&e=20c6b011c4

