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Programul liturgic
Sambata 5 Noiembrie
Sambata mortilor - Mosii de toamna
10:00 AM - Sfanta Liturghie
11:30 AM - Pomenirea mortilor /Mosii de toamna
12:30 PM - Spovedanii
Duminica 6 Noiembrie
9:45 AM - Utrenia
10:30 AM - Sfanta Liturghie
12:30 PM - Pomenirea mortilor /Mosii de toamna
Marti 8 Noiembrie - Soborul Sf. Arhangheli Mihail si
Gavriil si al tuturor cerestilor puteri
9:00 AM - Spovedanii
10:00 AM - Sfanta Liturghie
Duminica 13 Noiembrie
9:45 AM - Utrenia, Spovedanii
10:30 AM - Sfanta Liturghie
12:30 PM - Agapa frateasca pentru Lăsatul secului
pentru Postul Nașterii Domnului
Marti 15 Noiembrie - Începutul Postului Nașterii
Domnului
Sambata 19 Noiembrie
4:00 PM - Vecernie, Spovedanii
Duminica 20 Noiembrie
9:45 AM - Utrenia
10:30 AM - Sfanta Liturghie
Luni 21 Noiembrie - Intrarea in biserica a Maicii
Domnului
9:00 AM - Spovedanii
10:00 AM - Sfanta Liturghie
Sambata 26 Noiembrie - Taina Sfantului Maslu la
Biserica Ortodoxă Română Sf. Ioan Botezătorul 2150 Bleams Rd, Kitchener, ON N2E 3Y1
Duminica 27 Noiembrie
9:45 AM - Utrenia
10:30 AM - Sfanta Liturghie
Miercuri 30 Noiembrie - Sf. Ap. Andrei, cel intai
chemat - ocrotitorul Romaniei
9:00 AM - Spovedanii
10:00 AM - Sfanta Liturghie

31 Church St
Schomberg, ON L0G 1T0
Preot Paroh Marius Bujor
Tel: 416-835-1223
Email: preot@BisericaSfantulIlie.com
www.BisericaSfIlie.com
*Pentru orice alte informatii in afara acestui
program va rugam sa contactati prin telefon
sau email parintele paroh.

9 Noiembrie
Pomenirea Sfântului
ierarh Nectarie din
Eghina, episcop al
Pentapolisului.
Acest sfânt, este unul
dintre cei mai noi
sfinți canonizați de
Biserica Greciei în
acest secol.

Trăind ca un înger în trup și iubind neîncetata
rugăciune, tăcerea, smerenia, postul și
milostenia, Sfântul Nectarie trăgea pe mulți la
Hristos, revărsând în jurul lui pacea, bucuria și
lumina cea necreată a Duhului Sfânt, prin care
mângâia și odihnea pe toți care veneau la
chilia lui.
S-a născut în anul 1846, în Selivria Traciei, din
Părinți săraci, dar foarte evlavioși. Din botez a
primit numele de Anastasie, bucurându-se din
pruncie de o aleasă educație creștinească.
După primii ani de școală, Anastasie este
trimis să învețe carte la Constantinopol, unde
studiază teologia și scrierile Sfinților Părinți.
Aici sufletul său începe să-L descopere pe
Hristos în inima sa prin rugăciune, prin citirea
cărților sfinte și prin cugetarea la cele
dumnezeiești.
În 1904, la cererea mai multor calugarite, a
fondat manastirea "Sfânta Treime" din insula
Eghina, devenita azi unul din marile locuri de
pelerinaj din lumea ortodoxa.[...]
www.bisericasfilie.com/Editorial.asp
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11 Noiembrie
Sfântul Mare Mucenic
Mina
Sfântul Mucenic Mina era
egiptean de neam iar cu
credința creștin și cu
slujba ostaș, fiind sub
stăpânirea
tribunului
Fermilian în Mitropolia
Cotuanului.
Atunci împărățeau Dioclețian și Maximian,
împărați păgâni care au dat poruncă în toate
părțile ca, creștinii care nu se vor închina
idolilor, să fie munciți și omorâți toți; încât
credincioșii pretutindeni erau siliți spre jertfe
idolești.

Fericitul Mina, nerăbdând să vadă nevoia
aceea, nici voind să privească cum se cinstesc
idolii cei fără de suflet, și-a lăsat ostășia și s-a
dus în munte în pustie, mai bine voind a viețui
cu fiarele decât cu poporul care nu cunoaște pe
Dumnezeu.

Și umbla din loc în loc prin munți și prin
pustietăți, învățând Legea Domnului, iar cu
postul și cu rugăciunea curățindu-și sufletul
său, slujea ziua și noaptea adevăratului
Dumnezeu. [...]
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Despre Sfanta Impartasanie

Sfanta Impartasanie este taina prin care
crestinul se impartaseste cu insusi Trupul si
Sangele Domnului, care pastreaza numai
pentru ochii nostrii trupesti chipul de paine si
de vin. [...]
Pregatirea pentru impartasire este trupeasca
si sufleteasca. Ea consta din:
- spovedanie (marturisirea pacatelor), fara de
care nimeni nu se poate impartasi.
- impacarea cu toti. Sa nu fii certat si sa nu ai
nimic impotriva cuiva.
- infranarea de la orice pofta (impreunarea
trupeasca) cel putin cu cateva zile inainte si
abtinerea de la mancare si bautura in ziua
impartasirii.
- citirea pravilei pentru impartasire, adica a
rugaciunilor pregatitoare pentru impartasirea
cu vrednicie, pe care uneori le citeste preotul
in numele credinciosilor, in biserica, inainte
de impartasire. [...]
Apoi primeste anafora, la Paste artos sau
"Paste mic". Cel ce a primit Sfanta
Impartasanie se cuvine ca nici un cuvant de
ocara, de blestem sau orice vorbire desarta sa
spurce gura sa.[...]
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