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Vizitati pagina noastra de facebook : 

  Sfânta Maria si Sfinții Martiri  Brâncoveni 

 

 EVENIMENT IMPORTANT 

 Sfanta Liturghie Baptismala (Taina Botezului unita cu Sfanta Liturghie) 

               ~ Duminica, 14 ianuarie, 2018 ~ 

 

 

Cu voia lui Dumnezeu, avem bucuria sa va anuntam ca Duminica,14 ianuarie 2018, se va savarsi in 
biserica noastra prima Sfanta Liturghie Baptismala din cadrul misiunii noastre.  
Ce este Liturghia Baptismala? Este Taina Sfantului Botez unita cu Sfanta Liturghie, serviciu religios 
practicat inca de la inceputuri in Biserica Ortodoxa vreme de 1500 ani. Taina Botezului nu era doar un 
eveniment privat, de familie, ci era unul la care participa si de care se bucura intreaga comunitate 
crestina. Vitregiile istorice au facut ca practica Liturghiei Baptismale sa fie intrerupta, iar taina Botezului 
sa se savarseasca in cadru privat, separat de Sfanta Liturghie. Cum nu s-a mai oficiat de aproximativ 500 
de ani, practica Liturghiei Baptismale a fost reactivata de curand in bisericile ortodoxe, taina Sfantului 
Botez incepand sa-si redobandeasca locul liturgic central pe care odinioara l-a avut.  
Asadar, va primi taina Sfantului Botez, in cadrul Sfintei Liturghii, micuta Diana Nicole(in fotografie), care 
dupa ceremonie ne invita pe toti si la o masa festiva in sala sociala a bisericii.  
Darurile sau donatiile facute cu aceasta ocazie vor fi destinate exclusiv Dianei Nicole pentru care ne 
rugam ca Dumnezeu, ingerii si sfintii s-o ocroteasca impreuna cu parintii si cu nasii ei.  
Va asteptam cu drag si cu bucurie sa participati la acest eveniment pana acum unic in cadrul 
misiunii noastre! 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/orthodoxparish/


 

 Nemultumirea, cauza a depresiei 

 

 
 
“În vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbaţi leproşi care stăteau departe şi care au 
ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-ţi milă de noi! Iar El, văzându-i, le-a zis lor: duceţi-vă şi vă arătaţi 
preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit de lepră. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors şi cu glas 
mare slăvea pe Dumnezeu; şi a căzut cu faţa la pământ lângă picioarele lui Iisus şi I-a mulţumit. Şi acela era 
samarinean. Iisus însă, răspunzând, a zis: oare, nu toţi cei zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se 
întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai acesta care este de alt neam? Apoi a zis către acela: scoală-te şi du-
te; credinţa ta te-a mântuit.”(Luca XVII, 12-19) 

 
Doar un singur lepros din zece s-a intors ca sa multumeasca Binefacatorului sau. Cam asta e si 

proportia nerecunoscatorilor din viata reala. Trist de adevarat! 
Si tot din nerecunostinta rezulta si permanenta noastra stare de nemultumire. Si pentru ca suntem 
nemultumiti, adesea facem compromisuri ca sa ne multumim… nemultumirile.  
Destui semeni de-ai nostri sunt atat de necajiti incat ni se pare ca acestia nici n-ar avea pentru ce sa 
multumeasca lui Dumnezeu! Sunt la fel de multi si acei carora nu le lipseste nimic sau chiar au prea mult 
si, de asemenea, considera ca nu au pentru ce multumi lui Dumnezeu. 
Ori principalul motiv pentru care ar trebui sa multumim lui Dumnezeu e acela ca am fost adusi la 
existenta. Nu e putin lucru sa aduci la existenta! Cine poate crea viata? Din iubire Dumnezeu ofera 
viata din Viata Sa, asa cum tot El ne-a inzestrat cu darul de a avea copii, prin iubirea dintre barbat si 
femeie. Iubirea nu poate fi decat prolifica si creatoare. In Sfanta Treime, Tatal naste pe Fiul si purcede 
pe Duhul Sfant, avand aceeasi motivatie: iubirea. Iubirea desavarsita a Sfintei Treimi se transmite omului 
si intregii fapturi, oglindindu-se in actul de procreare care este tot reflex al iubirii lui Dumnezeu. 
Dumnezeu e fericit pentru ca iubeste, iar existenta noastra e chemare la fericire tot prin implinirea noastra 
in iubirea lui Dumnezeu. Ori pe cei mai multi dintre noi asta nu ne multumeste. Consideram ca simpla 
noastra existenta nu este nici pe departe suficienta. La inceput Dumnezeu a oferit omului un intreg 
paradis, numai ca omul in loc sa fie multumitor, il scoate din ecuatie chiar si pe Dumnezeu. Dorinta 
omului de a uzurpa locul Creatorului a atras pierderea raiului originar, a atras tot felul de  lipsuri, a atras 
chiar si suferinta. De aici, starea de nemultumire care afecteaza mai ales sanatatea mentala a omului 
modern! Nicicand in istorie omul nu s-a bucurat de prosperitate ca acum, si totusi e ca niciodata 
mai nemultumit si mai depresiv! Concluzia? Trebuie sa fim multumitori nu doar la modul exterior si 
formal, ci avem nevoie sa redobandim starea de multumire care e starea fireasca de asezare a omului in 
raport cu Creatorul sau. Singura nemultumire ingaduita e aceea in care dorim sa perseveram in a face 
voia Domnului si a fi din ce in ce mai multumitori fata de El.  p. didel  

 



 
 ANUNT! 
 
Avem nevoie de voluntari care sa viziteze periodic batranii din centrele de varstnici. 
Sa ne amintim principiul evanghelic si criteriile Judecatii de apoi: Veniti, binecuvantatii Tatalui Meu, mosteniti 

imparatia cea pregatita voua de la intemeierea lumii. Caci flamand am fost si Mi-ati dat sa mananc; insetat am fost si 
Mi-ati dat sa beau; strain am fost si M-ati primit; gol am fost si M-ati imbracat; bolnav am fost si M-ati cercetat; in 
temnita am fost si ati venit la Mine. (Matei XXV, 34-36) 
 Pentru detalii contacti preotul misiunii noastre. 
 
 

 Salveaza o inima! 
 
 

 

“Suntem datori creştineşte, chiar dacă nu avem posibilitatea materială, să ajutăm. O putem face 

cu un gând bun, o rugăciune sau cu o încurajare. Să ne purtăm neputinţele unii altora şi să 

transmitem dragoste faţă de cel aflat într-o grea suferinţă! Cred că şi prin dragostea cea 

adevărată, nefăţarnică, putem să ne mântuim, cu mila lui Dumnezeu.” Plăcintă Vlad Dumitru, 

Preşedintele Asociaţiei „Salvează o inimă” 

Noi, Misiunea Sfanta Maria si Sfintii Martiri Brancoveni din Kitchener, va incurajam sa veniti 

in sprijinul cazurilor postate si sprijinite de Asociatia "Salveaza o inima". 

Daca intrati pe website-ul asociatiei https://salveazaoinima.ro/  veti vedea multi copii suferinzi de 

tot felul de boli si poate cea mai multa durere stransa la un loc pe o pagina electronica de 

asociatie si condusa de un om cu inima mare, domnul Vlad Placinta. Asociatia este una in care 

puteti avea suta la suta incredere. Banii donati de dumneavoastra merg direct catre cazul pentru 

care ati optat, iar recomandarile venite din multe directii sunt toate absolut pozitive.  

Deci, vizitati website-ul https://salveazaoinima.ro/ si ajutati acei copii, dupa puterea si dupa 

dragostea dumneavoastra! Donatiile se pot face on-line, folosindu-va de instructiunile de pe 

pagina de web. Va multumim si Dumnezeu sa va rasplateasca jertfa! 
 

                    
                                                                      
 

 

 

https://salveazaoinima.ro/
https://salveazaoinima.ro/


 

 Volunteer at Meals on Wheels 

 

Community Support Connections – Meals on Wheels and More simply could not exist 

without the small acts of kindness from our truly incredible volunteers. They are the very heart 

and soul of the organization, and their words and acts of kindness help to bring smiles to the 

faces of all of our clients! 

FEATURE VOLUNTEER OPPORTUNITY OF THE MONTH! 

 New Year, New You! If you are looking to find meaning and purpose in your life for 

2018, consider giving back with the gift of your time. Volunteering can be as big or small 

a commitment as your time allows, but it’s always time worth spending. 

 If you are interested in any of these volunteer positions please have an English speaking 

person call us at 519-772-8787 or apply under the “Apply” tab. 

There are many ways to get involved! We are always looking for caring people to help us 

fulfill our mission. Whether you have a wide open schedule or only a lunch hour to commit to, 

we have an opportunity for you! Please have an English speaking person call (519) 772-8787 for 

more information on these or any other opportunities. 

Opportunities 

Driver Escorts provide escorted transportation to medical appointments using their own vehicle. 

Shoppers provide list, group or escorted trips to the grocery store. Volunteers shop and carry as 

needed. 

Friendly Visitors are matched with a client for weekly visits at the client’s home for 2-3 hours 

once per week. The visits may include outings if the volunteer has a car. 

Meals on Wheels Drivers deliver hot and frozen meals to clients’ homes on a route over the 

lunch hour, Monday to Friday. 

Community Dining Drivers provide clients with transportation to one of our community 

dining locations. Afterwards the volunteer drives the client back home. They can choose to stay 

and assist with serving food or can just drop off and pick up the client. 

                                                                     *** 

 

 

 
 



 
 

 PROGRAM 
 
DUMINICA, 14 IANUARIE 2018, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE BAPTISMALA  
 VA INVITAM LA MASA FESTIVA IN ONOAREA NOULUI MEMBRU AL BISERICII LUI HRISTOS 

 
DUMINICA, 21 IANUARIE 2018, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE 
 
DUMINICA, 28 IANUARIE 2018, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE 
 
 
 

IN CURSUL LUNII IANUARIE PREOTUL VA MERGE CU BOBOTEAZA PE LA CASELE 
CREDINCIOSILOR. 
 
 
 

 

 


