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Duminica / Sundays:
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A Strămoşilor Domnului
28th Sunday after Pentecost
Sunday of the Ancestors of Jesus Christ
14 Decembrie / December 2014, Glas / Tone 2

La Antifonul 3:

Bucură-te scaunul cel în chipul
focului, bucură-te mireasă nenuntită, bucură-te
fecioară, care pe Dumnezeu oamenilor ai născut.

3rd Antiphon:

Când te-ai pogorât la moarte, cela
ce eşti viaţa cea fără e moarte, atuncea iadul lai omorât cu strălucirea dumnezeirii tale; şi
când ai înviat pe cei morţi din cele de
dedesubt, toate puterile cereşti au strigat:
Dătătorule de viaţă Hristoase, Dumnezeul
nostru, mărire ţie.

Troparion:

Tropar (24):

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt
şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Înviat-ai din mormânt, atotputernice
Mântuitorule, şi iadul văzând minunea s-a
înspăimântat, şi morţii s-au ridicat, şi făptura
văzând se bucură de tine, şi Adam împreună se
veseleşte, şi lumea, Mântuitorul meu, te laudă
pururea.
Condac:

Hail, O fiery throne, hail, you
unwedded spouse, hail, you Virgin who did beget
God for mankind.
When You did descend unto death, O
Life Immortal, then You did slay Hades with the
lightning of Your Divinity. And when You also
did raise the dead out of the nethermost depths,
all the Hosts of the heavens cried out: O Lifegiver, Christ our God, glory be to You.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, now, and always, and forever and
ever. Amen.
You did rise from the tomb, O
omnipotent Saviour, and Hades was terrified on
beholding the wonder; and the dead arose, and
creation at the sight there of rejoices with You.
And Adam also is joyful, and the world, O my
Saviour, praises You for ever.
Kontakion:

Prochimen:

Cântaţi Dumnezeului, nostru
cântaţi; cântaţi Împăratului nostru, cântaţi.
Stih: Toate popoarele bateţi din palme, strigaţi
lui Dumnezeu, cu glas de bucurie.

Prokimenon:

Apostol:

Din epistola către Coloseni a Sfântului
Apostol Pavel citire. (1,12-18)

Epistle:

Fraţilor, mulţumind cu bucurie Tatălui celui ce
ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la
moştenirea sfinţilor, întru lumină. El ne-a scos
de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat
în împărăţia Fiului iubirii Sale, Întru Care avem
răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea
păcatelor; Acesta este chipul lui Dumnezeu
celui nevăzut, mai întâi născut decât toată
făptura. Pentru că întru El au fost făcute toate,
cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele
văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii,
fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut
prin El şi pentru El. El este mai înainte decât
toate şi toate prin El sunt aşezate. Şi El este
capul trupului, al Bisericii; El este începutul,
întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi
întru toate.

Brethren! Giving thanks with joy to the Father who
has made you able to share the lot of God's holy
people and with them to inherit the light. Because
that is what he has done. It is he who has rescued us
from the ruling force of darkness and transferred us
to the kingdom of the Son that he loves, and in him
we enjoy our freedom, the forgiveness of sin. He is
the image of the unseen God, the first-born of all
creation, for in him were created all things in heaven
and on earth: everything visible and everything
invisible, thrones, ruling forces, sovereignties,
powers, all things were created through him and for
him. He exists before all things and in him all things
hold together, and he is the Head of the Body, that is,
the Church. He is the Beginning, the first-born from
the dead, so that he should be supreme in every
way.

Evanghelia: Luca 14,16-24

Gospel: Luke 14,16-24

Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare a
făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; Şi a
trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună
celor chemaţi: Veniţi, că iată toate sunt gata. Şi
au început unul câte unul, să-şi ceară iertare.
Cel dintâi i-a zis: Ţarină am cumpărat şi am
nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă. Şi
altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi
mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă. Al treilea a
zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni.
Şi întorcându-se, sluga a spus stăpânului său
acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a
zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe
săraci, şi pe neputincioşi, şi pe orbi, şi pe
şchiopi adu-i aici. Şi a zis sluga: Doamne, s-a
făcut precum ai poruncit şi tot mai este loc. Şi
a zis stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi la
garduri şi sileşte să intre, ca să mi se umple
casa, Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia
care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.

The Lord said this parable: "There was a man who
gave a great banquet, and he invited a large number
of people. When the time for the banquet came, he
sent his servant to say to those who had been invited,
`Come along: everything is ready now.' But all alike
started to make excuses. The first said, `I have bought
a piece of land and must go and see it. Please accept
my apologies.' Another said, `I have bought five yoke
of oxen and am on my way to try them out. Please
accept my apologies.' Yet another said, `I have just
got married and so am unable to come.' `The servant
returned and reported this to his master. Then the
householder, in a rage, said to his servant, `Go out
quickly into the streets and alleys of the town and
bring in here the poor, the crippled, the blind and the
lame.' `Sir,' said the servant, "`your orders have been
carried out and there is still room.' Then the master
said to his servant, `Go to the open roads and the
hedgerows and press people to come in, to make sure
my house is full; because, I tell you, not one of those
who were invited shall have a taste of my banquet.' "

Let the music sound for our God, let it
sound, let the music sound for our king, let it sound.
Verse: Clap your hands, all peoples, acclaim God with
shouts of joy. (Ps. 47, 1)
A reading from the Epistle of the Holy Apostle
Paul to the Colossians: (1,12-18)

Cât de mărit este Domnul în
Sion nu poate limba a tâlcui. Mare este
Domnul în cer, pe tron şi până-ntr-un fir de
iarbă pe pământ. Mare eşti pretutindenea,
Doamne, pretutindenea, eşti mărit. în zi, în
noapte, cu strălucirea. Aliluia.
Priceasna: (66)

The tongue cannot describe
how glorious is the Lord in Sion. Great is the
Lord in Heaven, on his throne, and even unto
a blade of grass upon the earth. Great are
You in all places, Lord, everywhere You are
gloriously glorified: day, and night, Alleluia.
Communion Hymn:

Nouă azi ne-a răsărit
78. O, veniţi către Isus
O, veniţi către Isus,
Înălţaţi inima-n sus.
De la El vine puterea,
Dragostea şi mângâierea.

Nouă azi ne-a răsărit
Domnul Isus Cristos,
Mesia cel mult dorit
Domnul Isus Cristos.

Refren: Doamne ascultă-al nostru glas,
Căci nădejdea noastră-ntreagă
Numa-n Tine ne-a rămas.

Din Fecioară s-a născut
Domnul Isus Cristos
Şi cu lapte s-a crescut
Domnul Isus Cristos.

Pace-n Tine noi găsim
Chiar şi-atunci când suferim,
Şi putere în ispită
Ori când inima-i zdrobită.

În scutece s-a-nfăşat
Domnul Isus Cristos,
Şi în braţe s-a purtat
Domnul Isus Cristos.

O, măreşte-n noi credinţa,
Dragostea şi pocăinţa;
Dă-ne calea mântuirii
Şi nădejdea fericirii.

Cum e robul s-a smerit
Domnul Isus Cristos
Şi pe noi ne-a mântuit
Domnul Isus Cristos.

Program Special de Sărbători
Duminică 21 decembrie Duminica dinaintea Naşterii Domnului 11:00 - Spovedanii (demisol) 12:30 Sf. Liturghie. 14:00 - Spectacol de Crăciun Grupul de copii "Bunavestire"Venirea Mosului.
Mulţumim d-nelor Cristina Paciagiu și Monica Iancu.
Miercuri 24 dec. Ajunul Crăciunului - 18.30 - Liturghia Ajunului Crăciunului
Joi 25 dec. Naşterea Domnului, Ziua de Crăciun - 12:30 Sf. Liturghie
Vineri 26 dec. A doua zi de Crăciun, - 11.00 Sf. Liturghie
Duminica 28 dec. Duminica dupa Nasterea Domnului - 12:30 Sf. Liturghie
Joi 1 ian. Tăierea Împrejur, Sf. Vasile, Anul Nou - 11:30 Sf. Liturghie
Duminica 4 ian.– 12:30 - Sf. Liturghie, Sfinţirea cea Mare a Apei
Marţi 6 ian.– Botezul Domnului – 19 :00 Sf. Liturghie
Nota: În această perioadă nu se oficiază parastase.
Sâmbătă 3 ianuarie : E - la Est de DVP / Hwy 404
SV - La Vest de Jane St./Hwy 400 si la Sud de Hwy 401
Duminică 4 ianuarie: S - la Sud de Hwy 401, zona cuprinsă ȋntre DVP şi Jane St./ Hwy 400
Sâmbătă 10 ianuarie : N - la Nord de Steels, zona cuprinsă ȋntre Hwy 404 şi Hwy 400
Centru - La Nord de Hwy 401 pana la Steels Ave., zona cuprinsă între DVP
(Hwy 404) si Jane St./Hwy 400.
Duminică 11 ianuarie : NV - La Vest de Jane St/Hwy 400 si la Nord de Hwy 401
Harta orientativă o găsiţi aici:
http://www.bunavestire.org/buletin/diverse/house_blessing_map.jpg
In cazul in care nu v-ati aflat pe lista din anul trecut, sau aveti o noua adresa va rugam sa ne anuntati.
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