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Modalități de a face donații către biserica noastră:

1) Debit bancar, prin e-transfer: folositi adresa de
email: preot@bisericaSfantulIlie.com

2) Cec – folosind unul din plicurile de donatii din
biserica

3) Credit Card – folosind butonul “Donate” de pe
pagina noastra, http://www.bisericasfantulilie.com
(puteti opta pentru donatie “one time” or “every
month”). 

4) Donatie lunara pe data de 1 (întâi) a fiecarei luni,
automat făcută din contul dumneavoastră bancar;
formularul se găsește la adresa:
http://www.bisericasfantulilie.com/Pledge.pdf

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să răsplătească
efortul dumneavoastră!

Biserica noastra stă mărturie vie a ortodoxiei
românești pe pământ canadian, păstrând
spiritualitatea bogată a dreptei credințe. 

Fiecare slujbă reînoiește jurământul sacru de
credință  față de Dumnezeu, aproprie
credincioșii de Adevăr, nu prin mândria de a
avea o clădire frumoasă și îngrijită, ci prin
umilința clerului si a credincioșilor care
pleacă genunchii la fiecare slujba, pentru a
mulțumi și a da slavă lui Dumnezeu.

După cum cunoașteți biserica noastră nu este

subvenționată nici de statul canadian și nici

de statul român, ea funcționând doar prin

sprijinul benevol și efectiv al credincioșilor

prin: contribuție lunară, donatii, colectă

duminicală si vanzarea lumanarilor.

Toate donațiile facute bisericii noastre in
nume personal se deduc de la taxe. Donatiile
facute in numele companiei dumneavoastra
sunt 100% deductibile. 

Toți donatorii parohiei noastre (persoane
fizice sau juridice) primesc, în cursul lunii
ianuarie, o chitanta oficiala de deducere de la
taxe. Sistemul nostru informatic poate emite
chitanta oficiala de deducere de la taxe si in
orice alta luna a anului: va rugam sa ne
contactati daca doriti aceasta.

POST USOR SI CRACIUN BINECUVANTAT !

BISERICA SFANTUL PROOROC ILIE TESVITEANUL
 
 

SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA 
~ SCHOMBERG ~

 

PROGRAM LITURGIC

12:00 - Impodabirea bradului, repetitia copiilor
de la scoala duminicala pentru serbarea cu
ocazia Zilei Nationale a Romaniei
12:00 - 16:00 - Spovedanie
16:00 - Vecernia 

9:45 - Utrenia
10:30 - 12:30 - Sf. Liturghie 
12:45 - Serbarea copiilor cu ocazia Zilei Nationale
a Romaniei
13:00 - Agapa frateasca cu donatii cu ocazia Zilei
Romaniei si a Sfantului Nicolae.

9:00 - Spovedanie
9:30 - Utrenia
10:00 - Sf. Liturghie

3 Dec 2022 - Sambata

4 Dec 2022 -  Duminica 

6 Dec 2022 - Marti - Sf. Ier. Nicolae, arhiepiscopul
Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni
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Va rugam sa aduceti copiii la biserica pentru a fi
participanti activi la activitatile gratuite oferite
de biserica.  

Biserica face eforturi mari, prin voluntarii ei, ca
sa ofere copiilor, de toate varstele, sansa de a
invata credinta, obiceiurile si traditiile
romanesti.

Departe de tara nostra de origine, biserica este
singura noastra constanta intr-o lume intr-o
miscare si transformare continua.

Copiii au sansa de a vorbi in timpul orelor de la
Scoala Duminicala in limba parintilor si bunicilor
lor, pot invata despre credinta noastra, despre
portul popular, traditii si obiceiuri. Aici, sub
indrumarea plina de dragoste a doamnei
preotese Maria, pot invata pictura pe sticla a
iconelor si multe alte lucruri folositoare pentru
dezvoltarea lor ca oameni cu o credinta
puternica.

Au inceput repetitiile pentru serbarea cu ocazia
zilei nationale a Romaniei, 1 Decembrie.
Serbarea va avea loc pe data de 4 Decembrie,
dupa Sfanta Liturghie.

In curand vor incepe repetitiile pentru serbarea
de Craciun.

Dati copiilor sansa de a fi cu prietenii lor, de a
invata si crea in limba romana.

Ii asteptam cu drag si cu bratele deschise!

POST USOR SI CRACIUN BINECUVANTAT !

14:00 - 16:00 - Spovedanie. Parastase.
17:00 - Sf Maslu in sobor de preoti

9:45 - Utrenia
10:30 - Sf. Liturghie. Parastase.

14:00 - 16:00 - Spovedanie. Parastase.
16:00 -17:00 - Vecernia.

9:45 - Utrenia
10:30 - Sf. Liturghie. Parastase.

17:00 - 18:00 - Slujba Vecerniei din Ajunul
Craciunului.

9:45 - Utrenia
10:30 - Sf. Liturghie.
12:30 - Serbarea de Craciun, Concert de
colinde.

9:30 - Utrenia
10:00 - Sf. Liturghie 

9:00 - Utrenia
10:00 - Sf. Liturghie

10:30 - Utrenia
11:00 - Sf. Liturghie

10 Dec 2022 -  Sambata 

11 Dec 2022 - Duminica 

17 Dec 2022 - Sambata 

18 Dec 2022 - Duminica 

24 Dec 2022 - Sambata 

25 Dec 2022 - Duminica - Nasterea Domnului si
Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus
Hristos (Craciunul)

26 Dec 2022 - Luni - Soborul Maicii Domnului

27 Dec 2022 - Marti - Sfantul Ap, intaiul Mc. și
Arhidiacon Stefan

1 Ian 2023 - Duminica - Liturghia Sf Vasile cel
Mare - Tăierea-împrejur cea după trup a
Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul
Cezareei Capadociei

 

SCOALA DUMINICALA


