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ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 w w w . a d r i a n s p l u m b i n g . c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa,Newmarket,Aurora,Hamilton,Brantford,Milton,Kitchener,Waterloo,Cambridge,Guelph,London,Windsor,Niagara

1-888-5 ATLAS 6 • 1-888-528-52761-888-5 ATLAS 6 • 1-888-528-5276 123 TOT INCLUS LIVRATE LA
DOMICILIU

123123 centicenti
lblb

36.90$+6% asigurare / 30lb

Colete ExpressColete Express Canada - RomaniaCanada - Romania

livrare - 1 luna de la datele de colectare
TORONTO • 130 Le Page Court, Unit 27, M3J 3J1
OTTAWA • 1514 Kamouraska Circle, Orleans (ON) K1C 3J3

R
EM

BOX

www.atlasremus.com
CUTII REMBOX GRATUITE DATE DE COLECTARE

11 şi 12 Mai 

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm

Tel: 519-781-2929

OFERTĂ PROMOŢIONALĂ
        valabilă până în 21 aprilie 2013
- la 4 cauciucuri Michelin, instalarea e gratuită
- cumpăraţi 4 cauciucuri şi aveţi $70 discount

Adresa: 76 Woolwich Street
(drumul spre aeroport) 
Breslau, Ontario.

Rom Car Automotive Service Center

*Sâmbătă 13 aprilie-Pomenirea Morţilor * Miercuri 17 aprilie-Denia Canonului Cel Mare * Marţi 23 aprilie-Sf.Mucenic Gheorghe*Duminică 28 aprilie-Duminica Floriilor*

VIDEO ŞI POZE

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, SlideShow, Transmisie LIVE

Wedding-$900 Baptism-$500 Party-$200
Poze şi video incluse. Discount.

$799

GRATUIT
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BILUNAR
BI-WEEKLY

FREE

36 PROGRAME ROMÂNEŞTI

416-800-0832         519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este nevoie de 
computer. Doar de internet şi TV.
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în Ontario
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BALUL PRIMĂVERII

Asociaţia ARTA din Kitchener vă invită la Balul Primăverii, 
organizat cu scopul strângerii de fonduri pentru susţinerea  
evenimentelor dedicate celor mici: Tabără de limba română, 
Serbare de Crăciun.

Sâmbătă 13 aprilie 2013, ora 6pm
Chicago Pub, 725 Ottawa St.S., Kitchener

Pret: $30
Meniul este compus din piept de pui cu sos de ciuperci, piure de 
cartofi, legume, salata, desert, cafea.
Pentru bilete sunaţi la: Paulina 519-741-8395
                              sau Tatiana 519-569-8799

Asociaţia ARTA oferă copiilor noştri
două tabere în luna iulie 2013, respectiv 2-5 iulie, la un preţ competitiv de $120 
pentru membrii asociaţiei şi $125 pentru non membri. Tabăra va avea loc în incinta 
şcolii franceze Mère Elisabeth Bruyère, 280 Glenridge Ave, Waterloo. Pentru mai 

multe informaţii vă rugăm să sunaţi la Paulina (519) 741-8395, vizitaţi 
ARTA Facebook sau websitul asociaţiei www.arta.ca. Numărul de locuri este 
limitat.

TABERE 
PENTRU

COPII

Asociaţia ARTA vă invită la:

SIMONA CATRINA (România)

Am sunat într-o zi la uşa unei 
prietene care ma rugase, cu sughiţuri 
retorice, s-o scot dintr-o urgenţa 
de tip cosmetico-farmaceutic. 
O anchetasem sumar la telefon, 
nadajduiam sa-mi spuna despre ce 
era vorba, dar mi-a poruncit sa ma 
deplasez la domniciliul ei, întrucât nu 
trateaza asemenea subiecte pe celular. 
I-am spus ca, din câte umbla vorba 
prin oraş, SRI are acum nişte treburi 
cu un terorist din Pakistan (doi mai 
mici, de fapt) şi ca probabil nu va gasi 
loc în agenda pentru interceptarea 
unor convorbiri conspirative privind 
acneea la adulţi.

Când mi-a deschis uşa, am ţipat, apoi 
am mormait, nici nu ştiam ca pot lua 
atâtea octave în mod spontan. Arata 
ca un mutant, parea un experiment 
ratat, unde nişte cercetatori carora li 

s-a alocat un buget prea mare au 
combinat gene de crocodil cu un 
ADN de corporatista. Obrajii erau 
plini de cratere (cu lava cu tot, 
având în vedere culoarea vişinie 
din pomeţi).

A povestit cu acompaniament de 
vaicareli. Am priceput cu greu ca, 

în nerabdarea de a-şi catifela tenul 
urgent, pentru o întâlnire amoroasa 
la prima vedere (aranjata de o amica 
amabila), daduse iama-n Google 
şi gasise, pe nişte forumuri, reţete 
”naturale şi naturiste” oferite de 
utilizatoarele active. Printre alte 
porcarii, cineva îi recomandase un 
decoct din tot felul de ierburi care mai 
de care mai exotice, cuvânt frumos 
care conţine ingrediente urâte, dupa 
cum s-a dovedit în cele din urma.

Cert este ca femeia facuse un şoc 
alergic, n-am ştiut cum s-o apuc 
mai repede de-o aripa şi sa sun la o 
ambulanţa privata (la 112, ni s-a spus 
ca bubele aparute pe faţa din cauza ca 
te-a mâncat în partea diametral opusa 
nu constituie o urgenţa medicala). 
Am dus-o la spital, unde am ascultat 

amândoua predica doctorului de 
garda, dezamagit ca se confrunta cu 
un caz derizoriu – pâna şi un os de 
peşte înfipt în omuşor ar fi fost de 
preferat, macar de dragul adrenalinei.

Ne-am obişnuit sa ne tratam bolile 
şi coşurile pe Internet. Asta – o spun 
fara dâra de mândrie – mi se întâmpla 
şi mie adesea. De pe Google am aflat 
pâna acum de vreo 18 ori ca am cancer, 
în locuri diferite, de la creier la colon 
şi de la ficat la ureche. Simptomele 
erau tot alea ca la bolile marunte, 
dar cititorul se va arunca întotdeauna 
asupra dezastrelor. Niciun RMN din 
lume nu m-a convins pâna acum ca 
sunt sanatoasa, Internetul înca îmi 
bântuie nopţile.

În schimb, prietena mea cu faţa arsa 
de şoricioaica a facut o descoperire 
uluitoare, care i-a schimbat viaţa: 
farmacia. Şi, drept mulţumire ca 
s-a prezentat acolo în primele cinci 
minute, ca sa cumpere crema ce avea 
sa-i repare karma şi mutra, a primit 
cadou şi doua tigai dry cooker, la preţ 
de una.

Simona Catrina

Cu mască, fără minte

KITCHENER

Sâmbătă 23 martie 2013 Iulia Patroi a participat 
la West Virginia Feis (concursurile de Irish 
Dance se numesc”feis”). Concursul a avut loc 
în Pittsburg, Pennsylvania şi au participat 800 
de concurenţi înscrişi în North American Irish-
Dance Championship. La categoria ei de vârstă, 
11 ani, Iulia a participat la 5 dansuri individuale 
diferite. La 3 dintre ele a câştigat locul 1, la 
unul locul 2 şi la ultimul locul 5. Rezultatul o 
promovează pe Iulia în categoria Prizewinner 
în North American Irish-Dance Championship. 
Succesul Iuliei este datorat în cea mai mare 
măsură antrenoarelor care muncesc cu ea de 

trei ori pe săptămână: Shanon, Tania şi Lindsey 
de la Doyle  Academy of Irish Dance din 
Waterloo.
Iulia a început Dansul Irlandez doar în urmă 
cu doi ani, a debutat în Campionatul Nord 
American anul trecut în luna mai la London 
câştigând 3 locuri 1 la categoria ei de vârstă.
Până acum a câştigat în competiţii: 9 medalii 
de aur, 4 de argint şi 4 de bronz.
Următoarea competitie va fi Forest City Feis în 
luna mai la London.

redacţia Agenda Românească

IULIA PATROI campioană la doar 11 ani la
North American Irish-Dance Championship

Tabara Românească “SF. FILOTEIA”
A Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
Din Cele Două Americi - Iulie 2013

Anul acesta tabăra de vară a Arhiepiscopiei noastre va 
începe la data de 6 IULIE şi se va încheia pe data de 3 
AUGUST. Locaţia este: 4125 Sam Adams Lane, Auburn 
NY şi se află în centrul statului NY, la doar 4 ore distanţă 
de Montreal, Toronto, NYC, Philadelphia sau Boston 
şi la 6 ore de Detroit sau Windsor. Pe malul lacului 
Cayuga fosta tabără Girl Scout, YAIEWANO este un loc 
special cu condiţii extraordinare. Tematica taberei va fi 
“Sf. Constantin şi Elena: puterea credinţei şi libertatea 
religioasă”. Programul include participarea la slujba de 
dimineaţă şi seară, dans popular, pictură de icoane pe 
sticlă, ore de muzică, limba româna, lectură şi discuţii 
deschise şi activităţi sportive ca înot, caiac, canoe, wind 
surfing, volei, fotbal, drumeţii şi multe altele.
Programul pentru cele patru săptămâni de tabără este 
următorul:
-Prima grupa între 6 si 20 iulie este pentru copii cu vârsta 
între 7-13 ani (Participanţii vor ajunge Sâmbăta 6 iulie 
după orele 3 pm şi vor pleca Sâmbăta 20 iulie înainte de 
orele 12 pm).
-A doua grupă între 20 iulie şi 3 August pentru copii 
cu vârsta între 14-18 ani dimpreună cu grupul ROYA 
(Participanţii vor ajunge Sâmbăta 20 iulie după orele 12 
pm şi vor pleca Sâmbăta 3 August înainte de orele 12 pm).
Aplicaţiile se găsesc aici: www.romarch.org sau www.
romanianholytrinity.org
Aplicaţiile trebuie trimise pâna la data de 15 IUNIE la 
Pr.Daniel Ene, adresa este 56 Andrews Street Victor, NY 
14564-1262 ; Telefon Acasa 585-924-8737.

Anunt numai pentru participanţii din Canada
Participanţii din Canada trebuie să achite costurile taberei 
în moneda americană, adica dolari americani (Ordinele de 
plată sau cecurile de bancă trebuie să fie trimise în dolari 
americani). Vă mulţumim pentru cooperare şi înţelegere.
•   Vă rugăm să nu întârziaţi. Costul taberei este de $550 
pe două săptămâni pentru fiecare persoană. Copiii sub 7 
ani pot participa gratuit numai însoţiţi de către unul dintre 
părinţi care vor plăti preţ întreg. Aplicaţiile primite după 
data de 15 Iunie vor trebui să includă o penalitate de 
$50 de dolari. Rezervările  prin intermediul telefonului 
sau al poştei electronice nu sunt acceptate. Vă rugăm să 
nu uitaţi că locurile sunt limitate la un număr de 120 de 
copiii pe săptămână.  Aplicaţiile vor fi diponibile în cadrul 
parohiilor sau la Pr.Daniel Ene telefon: 585-924-8737 sau 
email frdaniel@romanianholytrinity.org

AVEŢI ÎN VEDERE că formele medicale de sănătate 
sunt aceleaşi pentru participanţii la tabără, consilieri sau 
voluntari. Formele medicale trebuie trimise înainte de a 
ajunge la tabără.

V.Rev.Fr.Daniel Adrian ENE
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Astăzi despre şoferii 
canadieni şi de la 
bun început fac o 
precizare: persoanele 
de faţă, respectiv eu şi 
dumneavoastră, sunt 
excluse din discuţie. 
Oricum, se ştie că 
românii sunt şoferi 
buni, în general. Nu 
acelaşi lucru l-aş spune 
despre localnici. Îmi 
amintesc, şi sunt sigur 
că şi dumneavoastră 
vă amintiţi că în 
urmă cu 10, 15, 20 de 
ani se circula un pic 
altfel. Traficul era mai 
relaxat, la fel şi şoferii. 
Astăzi însă, lucrurile 
stau altfel: lumea se 
grăbeşte la servici, se 
grăbeşte de la servici, 
se grăbeşte la şcoală, 
se grăbeşte la şi peste 
tot. 
Conducând de multă 
vreme pe şoselele 
urbei noastre,  am 
ajuns la o concluzie: 
există două categorii 
de şoferi - şoferi care 
fac greşeli, şi şoferi 
periculoşi. Să mă 
explic: semnalizarea 
nu este obligatorie, 
ci opţională. La fel, 
asigurarea, recte
întorsul capului la 
schimbarea benzilor, 
tot opţională. 

Politeţea, tot opţională. 
Semafoarele, un mister 
pentru mulţi şoferi. 
De pildă, nu se prea 
ştie că singura culoare 
pe care se poate trece 
prin intersecţie este 
verde, nu şi galben, 
cu atât mai puţin 
roşu. Cu toate astea 
cei mai mulţi şoferi 
“o calcă”, să mă 
exprim aşa, atunci 
când galbenul apare 
în ochiul semaforului. 
Aşişderea, mulţi, prea 
mulţi şoferi nu ştiu 
cum să reacţioneze 
atunci când li se iveşte 
în faţă verdele clipitor 
sau săgeata verde, tot 
la semafor. Situaţia se 
rezolvă cu un claxon 
de undeva, din spate.
Am lăsat pentru final 
categoria şoferilor 
cu patru mâini, sau 
cel puţin aşa dau 
impresia: una pentru 
cafea, alta pentru 
donut, alta pentru 
machiaj, alta pentru 
celular... Atât de 
multilateral dezvoltaţi 
şi de grăbiţi am ajuns, 
încât putem face 
aproape tot ce dorim 
la volan. Aproape tot.

Cu şoferii
nu te pune

ILIE BADINI
Auto Instructor

$650 Cursul de şcoală de şoferi redus la $448 (taxe 
NU sunt incluse), vă asigură:
-10 ore în maşină
-20 ore în clasă
La terminarea cursului veţi obţine
certificatul recunoscut de firmele de asigurări.
11 ani experienţă ca şi instructor în Kitchener 
Waterloo.
Pentru urgenţe, examenele se pot susţine în Stratford 
unde nu este autostradă, Woodstok, Brantford sau 
Guelph.

519-635-7711

www.autodrivingschool.ca
MTO APPROVED

Emisiunea TV NOI ROMÂNII
 poate fi urmărită sâmbăta la prânz, ora 12,şi în reluare 
joi dimineaţa la 8:30,pe canalul OMNI 1, canal 4-Rogers

RAUL DUDNIC,
Toronto
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FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

519-578-7300
Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.

Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !
De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.
Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de case

în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

AGENTUL DUMNEAVOASTRA  
IN LONDON SI IMPREJURIMI  

Doriti sa cumparati, sa vindeti sau sa investiti in       
real estate? Nu mai vreti sa irositi banii dumneavoastra 
pe chirie?  Sunteti nesigur ce sa faceti?  
 
Apelati cu incredere la serviciile mele.  Pentru orice 
informatie sunati-ma oricind fara nici o obligatie.  

519-673-3390 

Erwin Niesner 
Sales Representative 

Each office is independently  
owned & operated 

Doriţi să cumpăraţi, să vindeţi sau să investiţi în real estate? 
Nu mai vreţi să irosiţi banii dumneavoastră pe chirie? Sunteţi 
nesigur ce să faceţi? Doriţi o evaluare a proprietăţii? Apelaţi 
cu încredere la serviciile mele care oferă cumpărătorilor o 
inspecţie gratuită şi vânzătorilor cele mai favorabile rate. 
Pentru orice informaţie sunaţi-mă oricând fără nici o obligaţie.

Tel: 1-877-672-6604
Cell: 519-902-1768

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

„Nu există un stat în Europa Orientală, nu 
există ţară de la Adriatica la Marea Neagră, 
care să nu cuprindă bucăţi din naţionalitatea 
noastră”. Afirmaţia aparţine celui mai mare 
poet român, M. Eminescu. Acest adevăr 
tulbură încă minţi politice, patimi etnice, 
stârneşte ura faţă de o realitate copleşitoare.
Se cuvine să rămânem în spiritul 
eminescian, lăsându-l să ne mai vorbească 
din veşnicia spaţiului său: „Românii nu 
sunt nicăieri colonişti, venituri, oamenii 
nimănui, ci, pretutindenea unde locuiesc, 
sunt autohtoni, o populaţie nepomenit de 
veche, mai veche decât toţi conlocuitorii 
lor.”
Vatra românească se întinde atât în 
nordul Dunării, cât şi în sudul fluviului. 
Împrejurări istorice, pe care le înţelegem, 
au fragmentat masa românească într-
un moment dat compactă, determinând 
realitatea statelor de azi şi la care se referă 
poetul nostru, esenţa spiritului neamului, 
de invidiat ca jurnalist.
Provinciile romane din dreapta Dunării 
erau Moesia Superior, Moesia Inferior, 
Dacia Ripensis, care cuprindea şi malul 
stâng al fluviului numit în vechime 
Donaris, Scythia. De-a lungul Dunării, pe 
malul drept erau aşezările Singidunum, 
Vinimacium, Lederata, Pontes (avea în 
faţă Drobeta), Ratiara, Aquae, Oescus, 
Durostorum şi, în Scythia, Axiopolis, 
Capidava, Carsium, Dinogeţia. Fiecare 
avea episcopie. Călugării sciţi, episcopii, 
fie autotoni, fie veniţi din alte părţi, au 
păstrat limbajul bisericesc în care trăiau. 
Limbajul acesta, vorbirea noastră, este 

mărturia existenţei româneşti.
La Sinodul de la Niceea a participat şi 
episcopul Dacus din Scupi. La Sinodul 
de la Sardica (Sofia), au fost prezenţi, din 
partea arienilor, Valens de Mursa, Ursachi 
din Singidunum (Belgrad), iar, din Tracia, 
Theodor al Eracleii, primii doi ucenici 
ai lui Arie din timpul exilului acestuia în 
Iliric (325-328). Ceilalţi episcopi au fost de 
partea lui Atanasie, însă la Constantinopol, 
în 335, arienii, cu ajutorul împăratului, 
Constanţiu, au învins pe ortodocşi. Dar 
nu interesează această luptă, important 
este numele episcopilor Dacus şi Ursachi, 
nume care arată clar etnia lor, demonstrând 
continuitate istorică. Din anul 343 se 
aminteşte şi episcopul Athenodorus din 
Dacia Blacensi.
Aceste informaţii stric istorice par 
plictisitoare, însă vin şi în sprijinul unei 
idei: o altă poartă largă de pătrundere a 
creştinismului în Dacia a fost Banatul, 
cu un rol asemănător Dobrogei. În sudul 
Banatului s-au găsit urme paleo-creştine. 
Capacul de vas de la Mehadia, din pastă 
roşcată, are incizat, după ardere, semnul 
CHI-RO (chrismonul) vine din secolul 
al IV-lea. În zidul bisericii ortodoxe din 
Băile Herculane, în momentul demolării 
ei, în 1841, s-a descoperit un inel de aur 
cu gemă, având gravat pe el simbol creştin.                                                                                                                                  
E bine să închei cu maxima „Un popor 
fără religie nu poate fi condus decât cu 
tunurile”(George Washington).

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

ANI MICLĂUŞ office@prodrivingschool.ca MATILDA FĂRCAŞ
519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481

PRO DRIVING SCHOOL
Şcoală de Şoferi: 
Aprobată de MTO 
şi recunoscută  de 
companiile de asigurări. 
Oferim:
* curs întreg 20 ore în 
clasă şi 10 ore în maşină, 
reducere substanţială la asigurare. Orele în clasă se ţin la 
adresa şcolii din Waterloo iar orele în maşină sunt flexibile.
* pregătire pentru obţinerea carnetului de conducere G2 
şi G cu posibiliataea de a alege între centrele de examinre 
din Kitchener, Stratford şi Guelph
* folosirea maşinii instructorului în examen, echipată cu 
dublă comandă.

Ore de clasă şi ore de conducere
108 King Str. North, Waterloo

Pentru noi, cea mai mare 
realizare sunt clienţii 
mulţumiţi. Ne bucurăm 
foarte mult când aceştia ne 
recomandă şi altor persoane.
Vă mulţumim pentru 
recomandările făcute!

CĂLUGĂRII SCIŢI ŞI
SPIRITUL VIZIONAR

KITCHENER

EMIL BALEA Financial Security Advisor                                        
Independent Broker

Asiguraţi familiei 
dumneavoastră 

confortul şi 
siguranţa financiară 
de care au nevoie!

519-781-2069

“When you fail to plan, 
you plan to fail!”

Nu lăsaţi întâmplarea 
să vă influenţeze 

viitorul!

Asigurări/Planning 
/Investitii

Fonduri de pensie 
(RRSP) şi educaţie 

(RESP)

Ei au început să coloreze ouă, acestea 
urmând să fie expuse spre vânzare, în 
duminica din 21 aprilie şi Duminica 
Floriilor, 28 aprilie.
Totodata, copiii au început repetiţiile 
pentru Serbarea de Paşti, care va avea loc 
pe data de 11 mai (duminica). Pe lângă 
sceneta “Învierea Domnului”, poezii, 
cântece şi dansuri populare, ei pregătesc 
o altă scenetă intitulată “Cearta Florilor 
în Rai”. Florile, şapte la număr, Crinul, 
Laleaua, Narcisa, Ghiocelul, Trandafirul, 
Margareta şi Busuiocul, vor încerca să vă 
spună cât de importante sunt şi ce rol joacă 
ele în viaţa oamenilor creştini. 

În ziua de Paşti, după Sfânta Liturghie, 
în faţa altarului, vor veni Mironosiţele şi 
Apostolii să aducă vestea Învierii lui Iisus.
Ce poate fi mai minunat, în zile de 
sărbătoare, să ascultăm glasul cristalin al 
copiilor vorbindu-ne despre înviere, viaţă, 
speranţă.
Nu ne rămâne decât să ne deschidem 
sufletul şi să primim lumina bucuriei 
ce ne-o trimite Dumnezeu prin aceşti 
mesageri ai dragostei.
Vă aşteptăm cu mult drag la sărbătoarea 
vieţii !

Violeta Sindile
Îndrumător, Şcoala Duminicală

Copiii şcolii duminicale din cadrul Bisericii 
Ortodoxe “Sfântul Ioan Botezătorul” din 

Kitchener se pregătesc pentru una din cele mai 
importante sărbători creştine,

PAŞTELE
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VANZARI SI CUMPARARI DE CASE IN LONDON

Yani John Lenard  – Certified Home Inspector
SystemAttic Home Inspections

Ofer Inspectii de case in Sud, Sud-Vest Ontario: Kitchener, 
Hamilton, London, Windsor, Sarnia. Pentru detalii vizitati: 

www.systematticinspections.com

Tel. 519-496-3963E-mail:
systemattic.hi@gmail.com

Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru 
curse US/Canada:
- experienţa anterioară necesară
- angajăm şoferi din Europa noi veniţi în Canada
- CVOR şi abstractul să fie bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fiecare week-end
- echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell: 513.335.4402

ANGAJĂM ŞOFERI

Oferta servicii si consultanta in:
INCOME TAX ( personal, sole proprietor si 
corporate)
- BOOKKEEPING
- HST reporting
- PAYROLL
Advertising, Marketing si Business
monopoly.consulting@gmail.com

MONOPOLY 
CONSULTING

Nicoleta Burlea
519-962-7620

A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN L I FE Financial Corporation

519-743-3031

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615

Se  oferă următoarele:
Un program flexibil (începând cu ora 6:00am şi până la 6:00pm); Mic dejun, prânz, cina şi gustări 
gătite în casă; Activităţi artistice şi activităţi pentru dezvoltarea aptitudinilor (în funcţie de vârstă şi 
pasiuni); Jocuri în aer liber în curte mare cu gard (groapă cu nisip, leagăne, jucării, etc.); Dormitor;
Referinţe; Multă răbdare şi dragoste.

519-894-6039
violeta_sindile@yahoo.com

Adresa :   40 Lower Canada Crescent, Kitchener, ON, N2P 1E8

Day Care

WATERLOO
PENTRU TAXE ŞI NU NUMAI DE LA

BEST TAX RETURN

Aţi cumpărat o casă în 2012? Dacă 
răspunsul este “Da” atunci citiţi aceste 
informaţii utile:
Daca aţi cumpărat o casă în 2012, puteţi 
salva din taxele pe care ar urma să le plătiţi 
prin ”The first-time home buyer’s tax 
credit”.
Dacă este prima casa pe care aţi cumpărat-o 
sau sunteţi o persoană cu dizabilităţi, 
cumpărând o casă, puteţi beneficia de un 
“non-refundable tax credit” de până la 
$750.00
Persoanele cu dizabilităţi se pot califica 
pentru acest credit chiar dacă au mai avut 
o altă casă în proprietate.

De asemenea pot obţine acest credit 
şi persoanele care cumpără o casă în 
beneficiul altei persone care este calificată 
pentru “Disability Tax Credit”.

Pentru informaţii suplimentare şi orice 
neclaritate legată de taxe, vă rog sunaţi 
sau trimiteţi un email cu întrebările Dv. la 
următoarele date de contact: 519-886-8824 
sau
       sorin.atanasoaie@sympatico.ca

Sorin Atănăsoaie
Income Tax Specialist

The first-time home buyer
Tax Credit

Sistemul de Învăţământ Canadian

De câţiva ani în şcoala 
franceză “Cardinal 
Léger” din Kitchener 
sunt câţiva elevi de 
origine română, care 
s-au adaptat foarte bine 
sistemului francez şi 

vorbesc curent limba lui Molière.
În regiunea Waterloo există 3 şcoli 
franceze, 3 şcoli catolice, o şcoală publică 
precum şi un liceu francez. În luna februarie 
încep înscrierile la grădiniţă pentru şcolile 
franceze.
Timp de 10 ani în şcolile franceze a 
existat grădiniţă (JK şi SK) cu program 
de instrucţie toată ziua, spre deosebire de 
şcolile engleze unde copiii stau la şcoală 
numai o jumătate de zi. În plus toţi copiii la 
şcolile franceze au transport gratuit.
În Ontario nu este obligatoriu pentru copii 
să frecventeze şcoala înainte de a împlini 
6 ani, deci nu sunteţi obligaţi să trimiteţi 
copilul dumneavoastră la şcoală în fiecare 
zi, puteţi opta pentru un program flexibil, 
numai de 2-3 zile pe săptămână. În toate 
şcolile franceze există Daycare(grădiniţă) 
în limba franceză, înainte şi după programul 
şcolii, contra plată. Clasele în aceste şcoli 
au un număr mic de elevi, media fiind de 18 
elevi pe clasă, la nivelul elementar.
Avantajele frecventării unei asemenea 
şcoli este că, copilul dumneavoastră va 
deveni bilingv, elevii au cursuri de limba 
engleză în fiecare zi începând cu clasa a 
4-a. La testele provinciale elevii din şcolile 
franceze au obţinut  rezultate excelente 
clasându-se printre cele mai bune şcoli din 
Ontario.  Elevii au posibilitatea de a îşi 
continua studiile la liceul francez începând 
cu clasa a 7-a. Sunteţi adeptul unei educaţii 
catolice pentru copilul dumneavoastră, 

aceasta este şcoala ideală.
În şcolile franceze au loc numeroase 
activităţi culturale şi spectacole gratuite în 
limba franceză pentru elevii şi familiile lor. 
Aţi uitat limba franceză, nici o problemă, 
puteţi lua cursuri gratuite seara, oferite de 
personalul şcolii.
Condiţiile pentru ca un copil să fie admis la 
una din aceste şcoli sunt:
- Unul dintre părinţi trebuie să comunice 
fluent în limba franceză, să demonstreze că 
a luat cursuri de limba franceză;
- Aveţi nevoie de un certificat de botez, mai 
nou este că certificatul emis de biserica 
ortodoxă este acceptat la înscriere.
- Copilul trebuie să aibă 4 ani la 31 
decembrie 2012 pentru a fi înscris la şcoală.
Dacă nu îndepliniţi aceste condiţii, un 
comitet de admitere va studia dosarul 
copilului şi va stabili fiecare caz în parte.
Iată şcolile franceze din regiune:
-École élémentaire catholique Cardinal-
Léger

345 The Country Way, Kitchener, On. 
N2E 2S3, (519) 742-2261

Director: Mme Tawndee Gruber

-École élémentaire catholique Mère-
Élisabeth-Bruyère

280 promenade Glenridge, Waterloo, On 
N2J 3W4, (519) 880-9859

Director: M Roch Lachapelle

-École élémentaire catholique St-Noel-
Chabanel

640 promenade Trico, Cambridge
(519) 650-3219

Director: Mme Paula Savard

Pa
ul
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a 
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pe
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u

Pentru mai multe informaţii vă stau la dispoziţie 
la adresa de e-mail:
                        Paulina_Popescu@wrdsb.on.ca

Şcoala franceză mai accesibilă ca niciodată pentru copiii români
 Veşti îmbucurătoare pentru părinţii care vor să îşi înscrie copiii la şcolile franceze, 
definiţia francofonă s-a extins. Orice persoană care are cunoştiinţe de franceză în 

Ontario este considerată francofonă
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Servicii complete gratuite de mortgage pentru toate situaţiile: 
pre-calificări, zero downpayment, refinanţări şi transferuri, 
consolidări, construire credit pentru noii veniţi, reparări credit. 
Contactaţi-mă pentru un sfat competent şi confidenţial.

289.237.1975 zona Hamilton - 1.855.337.8748 gratuit 
eciobanu@newbridgecanada.com

EDWARD CIOBANU
Mortgage Agent - Licenta FSCO # M11002192/10185

ŞCOALA PUBLICĂ DE LIMBA ROMÂNĂ
FOREST HIGHTS – KITCHENER

Vă aşteptăm să veniţi în număr cât mai mare la şcoală pentru a descoperi frumuseţea şi 
bogăţia limbii române! Şcoala este gratuită şi se desfăşoara în fiecare sâmbătă, între orele 
9:00-11:30 AM, iar înscrierile se pot face pe tot parcursul anului şcolar.
Adresa: Forest Heights Institute, 255 Fischer Hallman Road, Kitchener, ON, N2M 4X8
Pentru înscrieri şi informaţii sunaţi sau trimiteţi un email la:

Ramona Fitero 519-749-2297 – admscro@yahoo.com

PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George519.222.2229 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffines
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la

HAMILTON

DUMINICA ORTODOXIEI
LA BISERICA “ÎNVIEREA DOMNULUI”

Asociaţia Pan-Ortodoxă din Hamilton 
a sărbătorit la data de 24 martie 2013 
Duminica Ortodoxiei la Biserica “Învierea 
Domnului”.
Au fost invitaţi credincioşii şi preoţii 
bisericilor ortodoxe din zona oraşului 
Hamilton care aparţin acestei asociaţii: 
Biserica Greacă “Sf. Dumitru”, Biserica 
Sârbă “Sf. Nicolae” de pe strada Barton, 
Biserica “Our Lady of Glastonbury”, 
Biserica “Toţi Sfinţii” din Nord America, 
Biserica Greacă “Panagia”, Biserica 
Sârbă “Sf. Nicolae” de pe strada Nash, 
Biserica Greacă “Profetul Elias”,  Biserica 
Ucrainiană “Sf. Vladimir” şi bineînţeles 

credincioşii bisericii “Învierea Domnului”, 
gazdele evenimentului din acest an.
La această vecernie am fost onoraţi de 
participarea P.S. Episcopul Vicar Ioan 
Casian de Vicina al Arhiepiscopiei noastre 
şi a P.S. Episcopul grec Christophoros de 
Andida din Toronto.
În cuvântul Preasfinţiilor Lor, cei doi 
episcopi au mulţumit gazdelor şi au felicitat 
organizatorii acestui eveniment.
După slujbă, toţi credincioşii au fost 
invitaţi la Casa Română unde a urmat o 
cină frăţească alături de cei doi ierarhi şi de 
preoţii bisericilor ortodoxe surori.

George Popa, Hamilton
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$0 DEPOZIT

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

Elantra GT apare pe piaţa Americană 
într-un stil European posedând un sistem 
sofisticat de stabilitate şi tracţiune, 
având totodată discuri de frână pentru 
toate roţile. Este echipată cu noua 
tehnologie de air bags incluzând un air 
bag pentru genunchi.
Are 148 de cai putere şi un consum de 
benzină de 4.9l/100 km.
Garanţia este de 7 ani sau 100 000 km.
Vă aştept aici la Cambridge Hyundai 
pentru a vă oferi mai multe informaţii 
şi desigur că puteţi să faceţi un test pe 
stradă cu noua Elantra GT.

ACCENT 2012

SANTA FE 2013

Tel:
519-650-5080
1962 Eagle Street North | Cambridge, ON  | N3H 0A1
nraiciu@cambridgehyundai.com

După ce am negociat cu Cambridge 
Hyundai am obţinut aprobarea lor de a 
oferi EMPLOYEES PRICING pentru toţi 
românii care vor cumpăra de la Cambridge 
Hyundai. Oriunde locuiţi în Ontario, veţi 
primi această ofertă obţinută pentru români 
aici la Cambridge Hyundai.
Vă garantez că veţi obţine cele mai joase preţuri posibile

7ani GARANŢIE
ELANTRA GT

Numai la HYUNDAI beneficiaţi de:
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Prezenţi în data de 24 martie la Toronto, mai 
precis în frumoasa sală Kobayashi a Japanese 
Canadian Cultural Centre, pentru a descreţii 
frunţile spectatorilor cu o comedie de mare succes 
– Un bărbat şi mai multe femei, deosebiţii actori 
Claudiu Bleonţ şi Magda Catone au declanşat 
ropote nesfârşite de aplauze. Deschişi, zâmbitori, 
generoşi şi îndrăgostiţi de Toronto, cei doi au oferit 
un scurt interviu:

Bine aţi venit la Toronto! Cum v-aţi simţit aici?
Foarte bine! Am venit cu mare plăcere, oamenii sunt 
deosebiţi aici, la Toronto.
Din fericire aţi avut parte de un public numeros.
Da şi mai ales mare iubitor de teatru se pare... 
Reacţiile lor o confirmă. Pe de altă parte, e un prilej 
special pentru noi, întrucât trebuie să le oferim un 
spectacol de calitate. Publicul este cel care dă tonul 
piesei: de la o oră şi jumate, cât durează, în mod 
normal, am ajuns să ne lungim la peste două ore – 
oamenii au reacţionat, s-au simţit bine cu noi, au 
apreciat intr-un mod entuziast reprezentaţia. Asta 
ne bucură si ne recompensează efortul, ne dă un 
sentiment de împlinire. Cu siguranţă vom mai veni 
aici sa jucăm. Chiar am avut parte de o experienţă 
artistică deosebită.
Exista o diferenţă între sala unde aţi jucat aici şi 
scena mare a Teatrului Naţional, de pildă?
E vorba de parametrii interiori, în primul rând. Piesa 
se poate juca oriunde, dar pe o scenă mare, într-o sală 
imensă, ceva se dilată. Aici, în schimb, unde sala nu 
este foarte mare, am fost mai aproape de om, am simţit 
împreună cu el, de aceea si reacţiile spectatorilor sunt 
intr-un fel mai vii.
Deci un plus pentru spectator?
Da, pentru spectator. Dar şi noi creştem…ne 
dezvoltăm prin ceilalţi! Suntem toţi oameni, nu?!
Ne ajută arta, teatrul, în descoperirea acestei lumi 
in care ne “jucăm” existenţele?
Arta, în general, are rolul transmiterii de informaţii. 
Teatrul, în fond, este o oglindă a societăţii. Comedii, 
tragedii, toate ne reflectă aşa cum suntem! Totul este 
joc psihologic. Lumea ca teatru şi teatrul ca provocare. 
Eu cred că schimbăm în bine lumea, prin munca 
noastră. Nimic din ce „jucăm” nu e întâmplător, este 
ceva dincolo de noi, acest lucru e cert!
Ce mai face actriţa Magda Catone?
Merge cu autobuzul, masina şi trenul dintr-o parte 
în alta a României şi joacă teatru. Dar, iată şi cu 
avionul, dintr-o parte în alta a lumii, pentru un turneu 
in Canada...
Aţi resimţit oboseala drumului? Aţi avut totuşi 
doua reprezentaţii în doua zile...
Când simţi că oboseşti, deja e ceva în neregulă. Nu, 
mergem tot înainte. Teatrul ofera remedii contra 
oboselii, sută la sută naturale.
Improvizaţia scenică este una din calităţile acestui 
spectacol. V-a reuşit perfect.
Da, ne surprindem si noi în mod plăcut tot timpul. 
Deja sunt 30 de ani de când improvizăm şi se pare că 
publicul încă ne place.
Cum credeţi ca va fi spectacolul urmator de aici, 
de la Toronto?
Cred că la Florin Piersic te referi. El e mereu 
uimitor. Spectacolul va fi un mare eveniment. El este 
pentru mine, un Peer Gynt al teatrului românesc, 
monumentul pe care-l iubesc.
Un mesaj pentru publicul din Toronto.
Sa ne revedem cu bine, veseli şi cu poftă de teatru... 
Sperăm sa aducem cat mai curand aici o altă comedie 
care se află in acest moment în pregătire... Si poate, de 
ce nu, pentru că Toronto chiar ne place, sa rămânem 
mai mult pentru un proiect teatral româno-canadian.

Interviu realizat de Asociaţia ROCADE
www.associationrocade.ca.

Claudiu Bleonţ şi Magda Catone
au declanşat ropote nesfârşite de aplauze
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KITCHENER
Sâmbătă 30 martie 2013, la ora 6pm a avut loc 
prima ediţie a turneului de Şah şi Tenis de Masă, 
organizat de Centrul Cultural Românesc BANATUL 
din Kitchener. Prezentă la acest eveniment, doamna 
consul Tatiana Popa a urat succes tuturor celor 
înscrişi în aceste două competiţii şi totodată a dorit 
să transmită felicitări organizatorilor şi tuturor 
celor care şi-au adus aportul la realizarea acestui 
eveniment.
Cu toate că Creştinii Catolici îşi serbau Sfintele Paşti, 
peste 50 de români au fost prezenţi în cele două 
săli ale Centrului Cultural pentru a se destinde şi a 
petrece o sâmbătă minunată în compania celor care 
îndrăgesc aceste două sporturi, şah şi tenis de masă, 
dar bucurându-se totodată de preparatele la grătar şi 
sarmalele delicioase oferite de bucătarii Centrului. 
Reuniunea Doamnelor al Centrului Cultural conduse 
de doamna Juliana Craiovan (preşedinta Reuniunii 
Doamnelor) alături de Lenuţa Ulman şi Nuţa Sokrda 
au mai pregătit cafea şi o mulţime de prăjituri cu 
care toţi cei prezenţi s-au îndulcit după şi în timpul 
competiţiei.
Organizatorii acestui turneu domnii Ion Craiovan 
şi Lucian Bogda au dorit să precizeze că au fost 
copleşiţi şi plăcuţi impresionaţi atât de numărul de 
telefoane primite cât şi de numărul celor care au 
fost prezenţi la turneu şi ne-au asigurat că pentru 
ediţia următoare care va avea loc la jumătatea lunii 
mai o să pregătească diferite surprize celor prezenţi, 
premii pentru câştigătorii competiţiilor şi o să mai 
asigure mai multe mese de tenis deoarece numărul 
celor interesaţi a fost mai mare pentru acest sport dar 
totodata vor mai introduce în cadrul turneului, jocul 
de table. Ion Craiovan a dorit să mulţumească tuturor 
celor care au ajutat la aranjarea Sălii Mici unde s-a 
servit masa dar şi a Sălii Mari unde au fost aranjate 
mesele de tenis, dar şi celor care au dat o mână de 
ajutor la bar (barul, ca întotdeauna a fost dotat cu 
tot felul de băuturi), la grătar unde au fost pregătiţi 
micii şi carnea de porc, şi doamnelor care au pregătit 
sarmalele şi prăjiturile, şi nu în ultimul rând, domnul 
Craiovan doreşte să mulţumească lui Nelu Drăguşin 
(de la ROMCAR AUTOMOTIVE din Kitchener - 
atelier auto unde se pot efectua reparaţii auto: aer 
condiţionat, electric, electronic, mecanic, echilibrat 
cauciucuri, etc), sponsorul care a oferit un premiu 
special pentru cel mai tânăr participant la Tenis de 
Masă. Felicitări organizatorilor, felicitări Centrului 
Cultural Românesc Banatul !
Sunteţi aşteptaţi la ediţia cu numărul doi în luna mai 
2013 !

Turneul de ŞAH şi TENIS DE MASĂ
Prima ediţie - 30 martie 2013, Kitchener - Centrul Cultural Românesc BANATUL

Doamna consul Tatiana Popa alături de 
participanţii la turneul de Tenis de Masă
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Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în Belmont 
Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr.  S IMONA RUSU

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

Cu zece ani de experienţă în domeniul 
taxelor, vă oferim servicii de înalt 
profesionalism- Personal şi Small Business 
INCOME TAX RETURNS - la cele mai 
avantajoase preţuri :
Basic tax return                        $40.00
No income tax return                $30.00

Student  tax return                    $20.00
Seniors discount                           20%
INSTANT CASH REFUND DISPONIBIL

Contact: 519-886-8824 sau
        sorin.atanasoaie@sympatico.ca

359 Sauve Cres, Waterloo, N2T2Y8

Best Tax Return Learn how ...

Call: Mihaela 226-791-2267

KITCHENER

Asigurarea în caz 
de boală critică 
(“Critical Illness 
Insurance”), plăteşte 
o sumă netaxabilă, 
în caz de: infarct 
miocardic (atac de 

cord), accident vascular cerebral, cancer 
care ar pune viaţa în pericol şi alte boli 
precizate în contract.
Ştiaţi că....?
- una din trei persoane va fi afectată de un 
cancer care îi poate pune viaţa în pericol?
- 50% din cei care suferă un infarct 
miocardic au mai puţin de 65 de ani?
- în fiecare an, peste 50.000 de canadieni 
suferă un accident vascular cerebral, din 

care 75% vor rămâne cu un handicap ca 
urmare a acestuia?
- 68% din cererile de compensare sunt 
datorate cancerului, 13% infarctului 
miocardic, 5% accidentului vascular. 
Cancerul de sân la femei este cel mai 
frecvent.
Asigurarea în cazul unei boli critice poate 
fi structurată astfel încât să vă fie benefică 
orice s-ar întâmpla (dacă alegeţi opţiunea 
de return al premiumului).  
a. Dacă suferiţi de una dintre bolile 
critice şi supravieţuiţi timp de 30 de zile, 
veţi primi suma totală, netaxabilă, conform 
contractului. 
b. Dacă vă pierdeţi viaţa din alte 
cauze, şi nu aţi beneficiat de despăgubire 

- 100% din contribuţia ca premium va fi 
returnată urmaşilor. 
c. Dacă, la sfârşitul contractului, 
sunteţi sănătos şi nu aţi cerut nici o 
despăgubire, veţi primi înapoi 100%  
premiumul plătit. 

* Ar fi posibil ca dvs. sau un 
membru al familiei, să fiţi afectaţi de infarct 
miocardic, cancer sau accident vascular 
în viitor? Ce urmări finaciare ar fi pentru 
familia dvs.?
* Cum veţi finanţa tratamentul 
şi cheltuielile aferente, plata celorlalte 
obligaţii de fiecare zi ale familiei (mortgage, 
taxe, hrană, etc.)?
* Daca aveţi business-ul propriu 

şi vă îmbolnăviţi, ce se va întâmpla cu 
compania? Cum veţi asigura succesul ei 
dacă nu sunteţi activ? 
Dumneavoastră aveţi şansa de a vă 
însănătoşi după  o boală critica dar, finanţele 
dvs. nu au această şansă! Faceţi un plan ca 
situaţia dvs. financiară să supravieţuiască, 
să vă păstraţi casa, economiile, rezervele 
pentru pensie.

Iar pentru cei care doresc mai multe 
informaţii, le stau la dispoziţie la numărul 
de telefon 519-781-2069.

Emil Balea,
Financial Security Advisor,

Independent Broker

Ştiaţi că ?... 
EM

IL
 B

A
LE

A

Tel:519-885-1818

CABINET STOMATOLOGIC
oferim toata gama de servicii.

Toţi pacienţii primesc GRATUIT un dispozitiv 
pentru albirea dinţilor la domiciliu ($400 valoare), 
pentru fiecare programare cu examinare şi cleaning. 
Avem program cu pacienţii până seara târziu 
inclusiv sâmbăta. Clădire modernă cu posibilitatea 
de radiografie digitală. Vorbim româneşte.

“Creating Beautiful Smiles”

400-655 Erb Street W,
Waterloo, ON, N2J3Z4
Fax: 519-885-9637
Website: www.dentistryonerb.com

Sunteţi pregătiţi în caz de situaţii de urgenţă? Boli grave?... Cheltuieli neprevăzute?...

KITCHENER

AREC-SOC a organizat sâmbătă 16 martie 
2013, seminarul informativ cu aspecte 
legate de Taxe, Investiţii, şi Consultaţii 
Financiare, în colaborare cu compania 
INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. 
cu sprijinul D-nei Luminiţa Mironescu şi 
consultanţa d-lui Michael Ellis, specialist 
în domeniu de peste 30 de ani.
Deşi interesul participării nu a fost pe 
măsura importanţei subiectului în discuţie, 
seminarul a fost un dialog cu întrebări şi 
răspunsuri între participanţi şi invitaţi, 
care au încercat să lămurească multe din 
semnele de întrebare pe care membrii 
comunităţii noastre, educaţi cu predilecţie 
în afara Canadei, nu au avut posibilitatea 
să cunoască acest subiect, acolo, “acasă”, 
iar după sosirea în Canada au avut poate 
ocazia să recepţioneze doar parţial şi 
trunchiat aceste informaţii. Am convenit în 

discuţiile purtate, ca cei interesaţi, membrii 
ai comunităţii noastre, să aibe “porţile 
deschise” pentru consultaţii individuale 
cu specialiştii acestei companii, fără 
complexul că aceste consultaţii vor fi 
taxate în vreun fel sau că, la sfârşitul lor 
se va impune o relaţie anume cu compania 
de investiţii, consultaţiile constituind doar 
“o a doua opinie” în situaţia financiară a 
fiecărui caz în parte..
Mulţumim pe această cale invitaţilor noştri 
pentru amabilitatea pe care au manifestat-o 
în prezentările şi răspunsurile oferite, iar 
pe cei care nu au putut fi alături de noi 
la seminar îi îndemnăm să contacteze, 
fără rezerve, pe invitaţii noştrii pentru a 
clarifica orice problemă legată de subiectul 
în discuţie la acest seminar.

Executivul AREC-SOC

The essential services you’re already using 
will provide you with a steam of income.

AREC-SOC
TAXE, INVESTIŢII, 

CONSULTAŢII FINANCIARE

KITCHENER

Ofer grija fata de copiii d-voastra avand 
un program flexibil, cu un spatiu de joaca 
si odihna atractiv, luminos, aerisit si curat. 
In backyardul mare cu gard viu se gasesc 
multe din atractiile copilariei: leagane, 
groapa cu nisip, mici piscine si cort pe 
toata perioada verii. Mancarea este gatita 

in casa iar legumele si fructele sunt oferite 
din belsug. Avem activitati ce vor dezvolta 
indemanarile practice dar si capacitatile 
intelectuale ale copiilor.
Mai multe amanunte la telefon:
519-894-6039 sau email:
             violeta_sindile@yahoo.com

Violeta Day Care
“Ne jucăm, învăţăm şi creştem împreună”

40 Lower Canada Crescent, Kitchener
(zona Doon - Pioneer Park)



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Nu eşti în apele tale, se vede că 
ceva te doare, dar duci totul pe umerii tăi 
fără a te plânge. Dragoste: Eşti la o răscruce 
de drumuri, luând-o ferm spre ceva nou, 
pentru că nu vrei să mai priveşti înapoi. 
Financiar: Banii vin şi pleacă, e o adevărată 
vânzoleală prin bugetul tău.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu ai griji în privinţa sănătăţii, 
dar nici nu trebuie să faci imprudenţe, din 
prea multă încredere. Dragoste: Viitorul 
se trasează acum în linii mult mai clare în 
cuplu şi îţi asumi responsabilităţi serioase 
alături de jumătatea ta. Financiar: Bugetul 
nu se schimbă, lucrurile rămân pe acelaşi 
nivel ca şi până acum.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu e o perioadă prea bună din 
punctul de vedere al sănătăţii, atenţie la 
eforturi în exces. Dragoste: Priveşte atent la 
toate avertismentele pe care le primeşti pe 
diverse căi, pentru că sunt semnale subtile 
că ceva urmează să se întâmple cu tine! 
Financiar: Nu te aventura spre prima ofertă. 
Informează-te atent cu privire la condiţii şi 
clauze.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti în formă de zile mari! 
Dragoste: Nu prea apar şanse de relaţii noi,
pentru că nu dai de potenţiali parteneri pe 
placul tău. Cei care îţi apar în cale mai 
degrabă îţi displac decât te atrag. Financiar:
Banii au ajuns într-un punct decisiv, de 
parcă trebuie să spui clar ce trebuie să faci 
cu ei de acum încolo.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Abordezi o atitudine un pic 
uşuratică în privinţa sănătăţii, ceea ce poate
avea două tăişuri. Dragoste: Pretenţiile tale 
nu trebuie să ajungă într-o zonă utopică, 
sperând floricele roz, Feţi-Frumoşi călare 
pe cal alb şi Ilene Cosânzene, pentru că nu 
le vei găsi. Financiar: Nu ai motive majore 
de îngrijorare. 
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Trebuie să acorzi o mai mare 
atenţiei sănătăţii. Dragoste: Tu eşti 
norocosul astrelor în chestiuni amoroase, 
deci, dacă cineva se va îndrăgosti lulea 
în această perioadă, se pare că tu eşti. 
Financiar: Planul financiar este vizat de cele 
mai mari pericole în acest sfârşit de lună.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Măcar sănătatea se menţine pe un 
teren normal, constant, ba chiar abordezi 
o atitudine ceva mai comodă. Dragoste: 
Pentru cuplurile deja legate, este vremea 
să puneţi ţara la cale pentru perioada 
următoare pentru a vă oficializa relaţia. 
Financiar: Situaţia materială este foarte 
instabilă şi tinde spre extreme.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Sănătatea este pe teren sigur. 
Dragoste: Relaţia de dragoste înaintează 
foarte frumos şi observi dorinţa de împlicare
din partea celuilalt. Financiar: Eşti un pic 
cam agitat şi te-ai putea arunca în cheltuieli 
nu tocmai necesare, atras de obiecte care îţi 
fac cu ochiul. Ar fi bine să chibzuieşti un 
pic înainte să te comiţi.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Totul e frumos şi bine în privinţa 
sănătăţii, ba chiar are loc un eveniment 
care porneşte o direcţie nouă în stilul 
tău de viaţă. Dragoste: Ia-o mai uşor şi 
parcurge etapele obligatorii ale construcţiei 
unei relaţii solide. Financiar: E posibil să 
cheltuieşti o oarecare sumă de bani pentru 
întreţinerea maşinii sau pentru a pregăti o 
călătorie.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Moralul este bun, iar fizic ai 
energie suficientă şi multă putere de muncă.
Dragoste: Partenerul va citi cu greu pe 
chipul tău ceea ce simţi, pentru că preferi să-
ţi controlezi foarte bine emoţiile. Financiar:
Te descurci bine, însă este recomandabil să 
eviţi speculaţiile.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Eşti într-o formă de zile mari, 
iar vitalitatea merită investită în activităţi 
cu un mare consum de energie. Dragoste: 
Viaţa sentimentală este foarte agitată, dar e 
o tensiune cu două direcţii de interpretare: 
ori totul explodează şi tinde spre conflict, 
ori explozia este una pozitivă. Financiar: Se 
poate ivi o a doua sursă de venit.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nu te preocupă prea mult starea 
de sănătate, dar nici să ignori micile 
semnale de alarmă nu e bine. Dragoste: E 
un timp de vârf pentru tine, cu o aglomeraţie 
impresionantă de planete în propria zodie, 
semn bun pe plan sentimental. Financiar: 
Multe vise ţi se pot împlini acum.

Recomandat pentru:
•    Tratamentul reumatismului cronic, osteoartrite, artrită, dureri 
ale ligamentelor musculare, suferinţe ale încheieturilor, eczeme, 
psoriazis, boli neuro-dermatice, acnee, dureri de cap, nevralgii, 
stres, insomnie;
•    Curăţă în profunzime pielea minimalizând apariţia ridurilor, 
elimină toxinele, reduce apariţia celulitei, purifică, catifelează şi 
readuce culoare şi strălucire pielii;
•   Stimulează sistemul imunitar, accelerează metabolismul,

Împachetarile cu nămol se pot face atât vara cât şi iarna. 

NĂMOLUL DE TECHIRGHIOL
ÎN CANADA

519.575.0224
MARIANA MUNTEAN

mariana.muntean@gmail.com            www.blackseamud.ca

Pachetele de nămol 
sunt comercializate 
la pungi de 400 de 
grame.
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GILMARO vă oferă calitatea petrecerii !
Atmosfera, ringul de dans plin şi voia bună  

GARANTATE !
MUZICĂ LIVE pentru toate gusturile şi 
ocaziile (nunţi; botezuri; aniversări; bridal 
& baby shower; bachelor, corporation and 
B-day parties; Christmas & New Year 
parties).
Bogat repertoriu Românesc din toate zonele 
ţării, majoritatea stilurilor muzicale precum 
şi un vast repertoriu internaţional !

GILMARO
un adevărat tonomat muzical viu !

www.gilmaro.ca                    416 841-4226
http://www.facebook.com/gilmar.oprisan

LIFEMAX este un distribuitor unic al produsului MILA, singurul produs lansat acum 
pe piaţă care conţine o combinaţie fantastică, naturală şi sigură de seminţe (seminţele 
Chia) care au un conţinut bogat de fibre, proteine, Omega 3 şi antioxidanţi.  MILA 
face miracole în îmbunătăţirea/menţinerea sănătăţii dumneavoastră într-o condiţie 
excelentă! Pe langă aceasta, MILA ajută împotriva diverselor boli şi este foarte bună 
chiar şi pentru curele de slăbire !
Dacă sunteţi interesaţi să aflati mai multe despre produsul MILA sau chiar despre 
această oportunitate grozavă de afacere, sunaţi cu încredere la Tel.: 519-489-6748 sau 

416-800-1649 sau trimiteţi un email la imolaciobanu1@gmail.com

DORIŢI SĂ VĂ SIMŢIŢI MAI ENERGETICI ŞI SĂ ÎNCEPEŢI 
SĂ VĂ TRĂIŢI VIAŢA LA MAXIM?

LIFEMAX
ESTE SOLUŢIA IDEALĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ !

ALINA TELESCU
Vânzări-cumpărări 
imobiliare Kitchener, 
Waterloo, Baden, 
Cambridge şi 
împrejurimi

Sales Representative
RoyalLePage, Wolle Realty, Brokerage
842 Victoria St. N, Kitchener, N2B 3C1
office : 519-578-7300, cell : 519-504-2588

Competenţă & Confidenţialitate
OFERTĂ CU ACEST CUPON:

Pentru vânzători:

comision la vânzare 3%
Pentru cumpărători:

cash-back $300
sau inspecţia gratuită

email: hsscare@yahoo.ca



ÎNTÂLNIREA SENIORILOR
Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market. 

Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.
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VESNA SUKARA

4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Travel Consultant

Phone: 519-571-2888
Toll free: 1-888-501-4856

     Fax: 519-571-2228
vesnas@poshtravelltd.com SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe
Cuba

Caribbean
Mexico

and more CUBA
CAYO COCO, SANTA LUCIA, 

HOLGUIN, VARADERO......

TICO nr. 50012912

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Sorin Boeriu, Tina Niţu, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma şi 
Imola Ciobanu

LANGOŞI ... LANGOŞI ... 
La Kitchener Farmers Market (300 King St.E), în fiecare 
zi de miercuri vă sunt oferiţi cei mai gustoşi LANGOŞI 
din Kitchener, pregătiţi de Mihaela Hozan. Comenzile se 
primesc între 11am-1pm la telefonul 

şi după o jumătate de oră sunteţi aşteptaţi să ridicaţi comanda făcută.
519-744-2325

ÎN FIECARE 
SÂMBĂTĂ

Mihaela Hozan vă oferă

SARMALE
GATA FIERTE,

LA PACHET,
NUMAI CU 
COMANDĂ 

TELEFONICĂ

Produse Naturiste Pentru Sănătate
PROVITA NUTRITION & KONIG

www.tratamente.ca
647-200-4077

Extrase din plante, peşte şi minerale. Fără substanţe chimice. Ajută la 
SISTEMUL IMUNITAR, DIABET, TENSIUNE ARTERIALĂ, SISTEMUL 

DIGESTIV, ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE, DEPRESIE ŞI MEMORIE.

Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
       - Reduceţi Taxe, şi
       - Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă 
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP 
(plan de pensionare), RIF, RDSP 
(plan de Dizabilitate - Guvernul 
contribuie până la 300%), şi alte 
investiţii în fonduri mutuale.

Tel: (519) 886 7300 ext 5               
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. 
Exemplu: În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o 
contribuţie de $3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered 
Disability Savings Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe 
Dumneavoastră!

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM O 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

D’ALE PESCARILOR

Adrian Uturaş, E-mail: adrian_banatean@yahoo.com.auRubrică realizată de:

Primăvara are loc fenomenul de migrare a păstrăvilor 
dar şi a pescarilor pe râurile care se revarsă în lacurile 
din zonă. Deschiderea sezonului la păstrăv în Ontario 
va fi pe data de 27 aprilie, fiind sâmbăta, dar mulţi 
pescari vor porni la pescuit chiar de vineri noaptea 
când vor încerca să “prindă” un loc mai bun pe râurile 
unde urcă păstrăvii.  În ultimele săptămâni păstrăvii 
au urcat dinspre lacuri pe râuri pentru a-şi depune 
icrele după care se întorc înapoi în lacurile Ontario, 
Huron, Erie şi Georgian Bay. Pescarii se pregătesc 
intens pentru acest sezon.  Ore în şir prepară momeală 
şi pregătesc sculele de pescuit. Cea mai recomandată 
momeală pentru păastrăv sunt chiar icrele de păstrăv 
sau icre de salmon. Eu personal am prins foarte 
mulţi păstrăvi cu acest gen de momeală în special 
dimineaţa  pentru că atunci ei “muşcă” şi mănâncă 
mai bine.  Pentru că păstrăvii au vederea foarte 
bună, vă recomand să folosiţi naylon foarte subţire 
între 6lb. şi 10lb. care este de altfel cel mai bun şi 
recomandat. Undiţa este deosebit de importantă la 
păstrăv. O undiţă lungă şi flexibilă este necesară când 
se pescuieşte cu naylon subţire. Vă doresc tuturor 
pescarilor care veţi ieşi la păstrăv să aveţi mult succes 
şi vă îndemn să mai lăsaţi unii peşti înapoi în apă 
pentru viitorii pescari care ne urmează, să poată şi ei 
să experimenteze aceeaşi bucurie pe care o avem când  
prindem un păstrăv mare.  Anii trec dar memoriile de 
la pescuit rămân în gând şi în pozele care le facem.

“ Deschiderea Sezonului la Păstrăv “



Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de 
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică 
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul, 
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor 
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate 
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia 
Ontario şi editate de echipa redacţională. 

A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca 519-220-9177)
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Tel: 519-781-2929

Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, 
electronică, electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate 
modelele de autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook, 
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi 
balansare la cele mai bune preţuri. 
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice 
companie de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de 
motor şi de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau 
cu o pastă specială.

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Sunteţi în timpul serviciului şi nu aveţi 

posibilitatea să ajungeţi la noi pentru diferite 
reparaţii sau schimb de cauciucuri sau ulei ?

VENIM NOI DUPĂ MAŞINA 
DUMNEAVOASTRĂ, O ADUCEM LA 

ATELIER, EFECTUĂM REPARAŢIILE
ŞI O DUCEM ÎNAPOI.

TORONTO

Duminică 24 martie 2013 a fost o 
zi deosebită pentru Misiunea greco-
catolică din Toronto. În Duminica 
Floriilor, după calendarul apusean (pe 
stil nou), parohia şi-a sărbătorit cu 
anticipare de o zi hramul, Bunavestire.
La începutul Sfintei Liturghii s-au sfinţit 
frunzele de palmier si tradiţionalii 
mâţişori de către preoţii prezenţi: 
părintele Mihai Moisin, vicar pentru 
Canada al Eparhiei de Canton, părintele 
Emil Jude, părintele Victor Crişan şi 
părintele Ionel Maier, iar credincioşii 
au primit aceste ramuri binecuvântate 
şi au plecat într-o procesiune simbolică 
în interiorul bisericii cântând „Osana”. 
La cuvântul de învăţătură din cadrul 
Sfintei Liturghii părintele Moisin le-a 
vorbit credincioşilor despre atitudinea 
noastră, ca şi creştini, ca şi Apostoli 
ai lui Hristos, de asemenea făcând o 
foarte frumoasă analogie între 2 cuvinte 
ale limbii române a şti şi a cunoaşte, 
amintind credincioşilor că în multe din 
situaţiile de zi cu zi credincioşii îl ştiu 
pe Isus la fel cum îl ştiau şi cei care l-au 
întâmpinat în Ierusalim, dar datorită 
faptului că nu îl cunoşteau câteva zile 
mai târziu au ajuns să se răzvrătească 
împotriva lui şi să îl renege. La sfârşitul 
Sfintei Liturghii părintele Emil Jude 
a mulţumit credincioşilor pentru 
implicarea în organizarea hramului, 
invitaţilor pentru prezenţă, sărbătoarea 
parohială fiind onorată şi de prezenţa 
doamnei Tatiana Popa, Ministru 
Consilier al Consulatului General al 
României din Toronto. Înainte de a-l 
introduce pe părintele protopop Mihai 
Moisin, părintele Emil a amintit de 
Minunile pe care Dumnezeu le face în 
comunitatea greco-catolica din Toronto, 
începând cu existenţa Misiunii în pofida 

nenumăratelor dificultăţi. În anii care au 
trecut comunitatea a crescut şi s-a întins 
şi geografic pe o rază de aproape 100 
de kilometri, simţindu-se nevoia unei 
prezenţe pastorale sporite. Eforturile 
în această privinţă s-au concretizat 
odată cu sosirea părintelui Ionel Maier. 
Părintele Mihai Moisin a anunţat 
o bucurie pentru parohie: numirea 
părintelui Ionel Maier ca administrator 
parohial de către Preasfinţia Sa 
Episcopul nostru John Michael Botean. 
Părintele Ionel Maier îi va păstori pe 
credincioşii greco-catolici din Toronto 
si împrejurimi, împreună cu părintele 
paroh de pănă acum Emil Jude care de 
asemenea colaborează într-un proiect 
pastoral pentru credincioşii din spitale, 
cu binecuvântarea Arhiepiscopului 
de Toronto Eminenţa Sa Cardinalul, 
Thomas Collins. Părintele Maier Ionel, 
a fost administrator parohial al parohiei 
greco-catolice Toteşti, protopopiatul de 
Haţeg, judeţul Hunedoara venind prin 
bunăvoinţa preasfinţitului Alexandru 
Mesian şi cu mijlocirea preasfinţitului 
John Michael Botean, episcop al 
Americii de Nord şi al Canadei. 
Părintele Ionel, în cuvântul său a 
mulţumit credincioşilor pentru modul 
în care s-au îngrijit ca odată cu venirea 
sa în ţară să beneficieze de cele necesare 
ale începutului. 
După încheierea Sfintei Liturghii cei 
aproximativ 200 de credincioşi prezenţi 
la sărbătoarea hramului au fost invitaţi 
la o masă găzduită cu generozitate 
în sala parohiei, în cadrul căreia 
credincioşii au putut participa la o 
tombolă ale cărei fonduri sunt destinate 
edificării viitoarei biserici.

www.bunavestire.org

Dublă sărbătoare în parohia greco-catolică din Toronto
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PROGRAMUL DE PAŞTI AL BISERICILOR DIN ONTARIO
TORONTO

Marţi 23 aprilie  - Sf. Gheorghe – 
Hramul Bisericii, ora 9:30am  
Întâlnirea Seniorilor - 1:00-6:00 pm
Sâmbătă 27 aprilie-Sâmbăta lui Lazăr
spovediri şi împărtăşiri - orele 9:00 am 
Duminică 28 aprilie - FLORIILE 
Intrarea Domnului în Ierusalim – 
Utrenia şi Sf. Liturghie  ora 9:30am
Miercuri  1 mai - Maslu de Obşte  - 
sobor de preoţi  ora  7:00 pm - aduceţi 
ulei, făină (în containere rezistente la 
foc), iar 7 lumânări găsiţi la biserică.  
Joi 2 mai - Utrenia şi Sf. Liturghie 
orele 9:30am-12:00pm
Denia celor 12 Evanghelii - ora 7pm
Vineri 3 mai - Prohodul Domnului - 
ora 7:00 pm Biserica va fi deschisă de 
la ora 5:00 pm
Sâmbătă 4 mai - Spovediri şi 
Împărtăşiri – începând de la 9:00am
Duminică 5 mai - Învierea Domnului - 
Sf. Pasti, Utrenia învierii orele11:30pm 
(sâmbătă noaptea),
Slujba Învierii ora12:00 (noaptea)
Sf.Liturghie ora 1:30-3:30am (noaptea)
Sfinţirea Bucatelor şi a ouălor roşii – 
3:30 am
Duminică 5 mai  - Sf. Paşti - Vecernia 
Mare ora 12:00 pm (la amiază) - citirea 
evangheliei în mai multe limbi.
Luni 6 mai - Învierea Domnului – A 
Doua zi de Sf. Paşti 9:30am
Marţi 7 mai - Învierea Domnului – A 
Treia zi de Sf. Paşti 9:30am

Biserica Ortodoxă Română 
“Sfântul Gheorghe”

KITCHENER
Biserica Ortodoxă Română “Sf. Ioan Botezătorul”

HAMILTON

AURORA
Biserica Ortodoxă Română “Sf. 40 de Mucenici”

În fiecare Vineri, între orele 6:30pm şi 9pm - Taina Sfântului Maslu.
Sâmbătă 27 Aprilie, 9am-1pm - Sfânta Liturghie şi Parastase 
(Sâmbăta lui Lazăr)
29 Aprilie - 30 Aprilie - 1 Mai, 6:30 pm - Denie
    Joi, 2 Mai, 9am  - Vecernia unita cu Liturghia Sf. Vasile cel Mare
    Joi, 2 Mai, 6:30 pm - Denia celor 12 Evanghelii
    Vineri, 3 Mai, 11am - Rânduiala scoaterii Sf. Epitaf
    Vineri, 3 Mai, 6:30 pm - Prohodul Domnului şi înconjurarea 
                                            bisericii
    Sâmbătă, 4 Mai, 11:30 pm - Utrenia învierii, Sf. Liturghie din 
                                                  noaptea de Paşti
   Duminica, 5 Mai, 12 pm - Vecernia Luminată, Citirea Evangheliei 
                                              in mai multe limbi straine

RICHMOND HILL

Biserica  Ortodoxa  Română
“Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul”

2 Mai  Joia Mare
“Denia celor 12 Evanghelii” -7pm 
3 Mai Vinerea Mare
 “Prohodul Domnului” -7pm 
4 Mai Sâmbătă noaptea
“Slujba Învierii” 12pm-1:30am care se continuă cu sfinţirea 
coşurilor cu bucatele specifice de Paşte. 
5 Mai Duminica
Sf. Liturghie din ziua de Paşte 11am 

NIAGARA

KITCHENER

Sâmbătă 20 aprilie, ora 
3:30pm Taina Sfântului Maslu
Duminică 28 aprilie, ora 9:30 
a.m. - Utrenia şi Sf.Liturghie 
urmată de agapa tradiţionala de 
Florii;
Joi 2 mai, ora 6:00 p.m. - Denia 
celor 12 evanghelii;
Vineri 3 mai, ora 11:00 a.m. 
- Vecernia scoaterii Sf. Epitaf 
urmată de Sf.Spovedanie;
Vineri 4 mai, ora 6:00 p.m. - 
Denia Prohodului;
Sâmbătă 4 mai, ora 8:30 a.m. 
- Vecernia unită cu Liturghia 
Sf.Vasile cel Mare urmată de 
împărtăşirea copiilor şi 
spovedanie;
Sâmbătă 4 mai, ora 11:30 p.m. 
- Veniţi de luaţi lumină! Hristos 
a înviat! Canonul Paştilor şi 
Dumnezeiasca Liturghie a
Învierii urmată de binecuvânta-
rea prinoaselor şi ciocnirea de 
ouă roşii
Duminică 5 mai, ora 11:00 a.m. 
- Vecernia specială a Sfintei 
Învieri (a doua Înviere)
Luni 6 mai, ora 9:30 a.m. 
- Canonul Paştilor şi Sfânta 
Liturghie
Marţi 7 mai, ora 9:30 a.m. 
- Canonul Paştilor şi Sfânta 
Liturghie

Biserica Ortodoxă Română
“Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

OSHAWA

Luni 29 Aprilie, Săptămăna 
Patimilor - Lunea Mare  -  
Denie de la ora 19:00
Marţi 30 Aprilie, Marţea 
Mare - Denie de la ora 19:00
Miercuri 1 Mai, Tălguirea 
Evangheliei din Miercurea 
Mare – Denie de la ora 19:00
Joi 2 Mai, Joia din 
Săptămăna Patimilor – Denia 
celor 12  Evanghelii de la ora 
19:00
Vineri 3 Mai, Vinerea 
Mare – Denia Prohodului 
Domnului de la ora 19:00
Sămbătă 4 Mai, 
(Sămbăta Mare ) Sfănta şi 
Dumnezeiasca Liturghie a 
Învierii Domnului, de la ora  
23:30
Duminică 5 Mai, Vecernia 
Sfintelor Paşti (“A Doua 
Înviere”) de la ora 12:30
Luni 6 Mai,  A doua zi de 
Paşti, Sfănta Liturghie de la 
ora 10:00
Marţi 7 Mai, A treia zi de 
Paşti – Sfănta Liturghie de la 
ora 10:00

Biserica Ortodoxă Română 
“Sfinţii Ştefan cel Mare şi 

Nectarie”

LONDON
Biserica  Ortodoxa  Română “Sfânta Cruce”

Sâmbătă 27 Aprilie - Sâmbăta lui Lazăr, ora 10:00am
Duminică 28 Aprilie - Floriile, ora 9:30am
Joi 2 Mai - Denia celor 12 Evanghelii, ora 19:00pm
Vineri 3 Mai - PROHODUL DOMNULUI, ora 19:00pm
Sâmbătă 4 Mai - Spovediri si Impartasiri, ora 10:00am
Duminică 5 Mai - ÎNVIEREA DOMNULUI – Sf. PAŞTI - 

-Utrenia Învierii, orele 11:30pm (Sâmbătă noaptea)
-SLUJBA ÎNVIERII, orele 12:00-1:00am (noaptea)
-Sf. Liturghie, orele 1:00am - 2:30am (noaptea)
-Sfinţirea bucatelor şi a ouălor roşii – 2:30am

           -Sf. PAŞTI – Vecernia Mare - ora 12:00pm (amiaza)
Luni 6 Mai  - ÎNVIEREA DOMNULUI – A doua zi de Sf. 
PAŞTI - Utrenia şi Sf. Liturghie – orele 9:30am-12:00pm
Marţi 7 Mai - ÎNVIEREA DOMNULUI – A treia zi de Sf. 
PAŞTI - Utrenia şi Sf. Liturghie – orele 9:30am-12:00pm
Vineri 10 Mai - IZVORUL TĂMĂDUIRILOR – slujba de 
seară - Sfinţirea Apei – Aghiasma mică – ora 18:00pm

27 Aprilie - Sâmbata lui Lazar - Vecernie - Spovedanii - Pomenirea 
Morţilor - ora 6:00 pm
28 Aprilie - Duminica Floriilor - Sf.Liturghie ora 10:00 am
29 Aprilie - Denia de luni seara - ora 6:00 pm - spovedanii
30 Aprilie - Denia de marţi seara - ora 6:00 pm - spovedanii
1 Mai - Denia de miercuri seara - ora 6:00 pm - spovedanii
2 Mai - JOIA MARE - citirea celor 12 evanghelii - ora 6:00 pm - 
spovedanii
3 Mai - VINEREA MARE - prohodul - ora 6:00 pm
4 Mai - Slujba ora 10:30 am - 1:00 pm - Spovedanii, Împărtăşanii
4 Mai - Miezul Nopţii - ÎNVIEREA DOMNULUI
5 Mai - Slujba Paştelui - ora 11:00 am (Şcoala Duminicală - Învierea 
Domnului)
6 Mai - A doua zi de Paşti - Sf. Liturghie ora 10:00 am
12 Mai - Duminica Tomii - Sf.Liturghie ora 10:00 am
12 Mai - Serbarea Şcolii Duminicale - ora 5:00 pm

Biserica Ortodoxă Română 
“Învierea Domnului”

OAKVILLE

02 Mai, ora 20:00 - Denia celor 12 Evanghelii
03 Mai, ora 20:00 - Denia Prohodului Domnului
04 Mai, ora 22:00 - Slujba Invierii Domnului
05 Mai, ora 10:00 - Duminica Învierii Domnului

Marţi 23 aprilie – Sf. 
Gheorghe, ora 9.30 - Acatist, 
Sf. Liturghie
Sâmbătă 27 aprilie, orele 
9 – 10.30 – Mărturisire, 
Împărtăşire, 10.30 – Parastase
Duminică 28 aprilie – Floriile 
ora 10.30 – Sf. Liturghie, 
împărţirea salciei sfinţite
Joi 2 mai – Joia Mare, ora9.30  
Utrenia, Sf. Liturghie
7 p.m. – Denia celor 12 
Evanghelii
Vineri 3 mai – Vinerea Mare 
ora 7p.m. – Denia Prohodului 
Domnului
Sâmbătă 4 mai orele 9-11 
Mărturisire, Împărtăşire
Duminică 5 mai
12.00 a.m. – Slujba Învierii
1.00 a.m. – Sfinţirea şi 
împărţirea Paştilor
3.30 a.m. – Sfinţirea coşurilor
1.30 p.m. – Vecernia Sf. Paşti
Luni 6 mai-A doua zi de Paşti  
10.00 a.m. – Sf. Liturghie
Duminică 12 mai - HRAMUL 
BISERICII – MOTHERS 
DAY

Vizita I.P.S.  Arhiepiscop 
NICOLAE în Parohie

10.30 - Sf. Liturghie 
             Arhierească
12.30 - Masă Festivă
             la Casa Română

Misiunea Ortodoxă Română
“Sfinţii Mărturisitori din Transilvania”

Biserica  Ortodoxa  Română din Niagara

TAINA  SFÂNTULUI  
MASLU Sâmbătă  27 Aprilie  
ora 18   (Maslu cu trei preoţi -  
aduceţi făină şi ulei pentru a fi 
sfinţite, pe care le veţi folosi 
la gătit în Săptămâna Mare)

FLORIILE Duminică 28 
Aprilie, Intrarea Domnului în 
Ierusalim ora 19.

29 Aprilie, 30 Aprilie şi 1 Mai 
- DENIE ora 19
Joi 2 Mai ora 8-10 spovedit  
si cuminecat (toata lumea).                                                                                                                                          
ora 10  Sf. Liturghie:CINA 
CEA DE TAINĂ. Acum se 
Sfinţesc Paştile.                                                                                                                                         
seara ora 19 - Denia celor 12 
Evanghelii
Vinerea Mare ora 8-10 
spovedit şi cuminecat (toată 

lumea), ora 12 Vecernia 
scoaterea Mormântului 
Domnului (veniţi cu  flori).
Ora 19  Denia Prohodului sau 
a Înmormântării Domnului.
(PROHODUL-veniţi cu flori).
Sâmbăta Mare - ora 8 
spovedit şi cuminecat.

Sâmbătă noaptea: SLUJBA 
DE ÎNVIERE ora 12-1am, 
după care sfinţim mâncarea.
(Anul acesta Părintele Cornel 
cu familia dăruieşte Sfintele 
Paşti).

Duminică 5 mai ora 10 am, 
Sfânta Liturghie a Învierii 
Domnului nostru Iisus 
Hristos.
Luni 6 mai ora 10 am, Sfânta 
Liturghie, a doua zi de Paşti.
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Oferim flori pentru toate ocaziile:  
Nuntă, Botez, Crăciun, Valentine,
Onomastică, Zile de naştere, Ziua 

Femeii, Înmormântări, ocazii 
speciale. Împodobim lumânări de

nuntă şi botez în stil specific
românesc.

Avem preţuri foarte competitive.

Flowers by Catalina
Catalina Pitica

- Floral Designer -
Tel: 647-886-2493

designcatalina@yahoo.com
order@flowersbycatalina.com

http://www.facebook.com/
FlowersbyCatalina

www.FlowersbyCatalina.com

SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii
TARAGOTIST

PENTRU
 PETRECERI ŞI NUNŢI

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

519-497-4878     www.waterloodance.com
info@waterloodance.com

A
le

xa
nd

ra
 S

ev
as

tia
no

va Şcoala de Dans Sportiv WATERLOODANCE face 
înscrieri la următoarele clase:

- COPII cu vârste între 6 - 18 ani

- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

105 Randall drive, Waterloo

LIVIU O. CANANAU
     (Barrister & Solicitor)
Wishes to advise that he has taken a sabbatical from 
private legal practice in order to act as solicitor 
for The Regional Municipality of Waterloo in 
connection with the proposed Rapid Transit 
infrastructure project.  Liviu can be reached by 
email at:  Lcananau@gmail.com

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Babysitting

Îngrijesc copii la domiciliul acestora (babysitting 
LIVE IN) inclusiv sâmbăta şi duminica. 905-607-
0805 (Cristina).

SPRE GHINDA DE POPAS

Încerc să mă desprind noptat să nu 
mă-apuce
când cearcă ghionoaia de trunchiu-i 
bun de cruce.
Spre unde o fi satul? Se pare că-aud 
câinii,
de-a  somnului  se-apleacă chiar 
cumpăna fântânii.

Mă încredeam în frunze, dar cu 
horiri s-au dus
cu ghiersul ce odată fusese psalm pe 
fus.
Cum? Drumul meu m-a rătăcit, 
pesemne
după căruţa tăietorului de lemne?

Sunt singurul copac ce-a mai rămas
ducându-şi luna-n cârcă spre ghinda 
de popas.
Mi-a-nmugurit lăuta-n primeniri de 
semne
după căruţa tăietorului de lemne.

Angajăm BUCĂTĂREASĂ 
Pentru un Daycare. Postul este pentru perioada Mai-
Septembrie. Informaţii la telefon 519-575-1124

Kumon Math and Reading Centre
of Guelph-Northeast
program suplimentar

de matematica şi engleză
Succesul copilului dumneavoastră începe cu 
Kumon! Pentru un test de evaluare gratuit sunaţi 
la 226.326.1254

3 for 1 Glasses
Ochelari, Lentile, Ochelari de Protecţie, Ochelari de Soare.
Acceptăm orice companie de asigurări.
Magazinul este deschis în fiecare zi:
*Luni-Marţi 10am-5pm   *Miercuri-Vineri 10am-8pm
*Sâmbătă 10am-4pm       *Duminică 1pm-4pm

565 Woodlawn Rd.W.-Unit 3, Guelph (lângă Galaxy 
Theatre), 519.836.0232 (vorbim româneşte).

www.3for1glasses.co

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

GRATUIT Rotirea Roţilor sau Schimbul de Ulei pentru orice reparaţie peste $500.  Reparăm BUMPER-ele de plastic.

ONORĂM ORICE FEL DE REPARAŢII PRIMITE DE LA COMPANIILE DE ASIGURĂRI.

CAUT
babysitter pentru baietel de 3 ani din luna iulie. Zona 
Oakville , Winston Churchill & QEW. Phone: 416.726.6513

A trecut la cele veşnice în data de 10 aprilie 2013 HRISTU 
ABAGIU, la spitalul Grand River din Kitchener. Toţi cei 
care l-au cunoscut îi vor simţi lipsa. Să ne rugăm pentru 
sufletul lui bun şi generos şi pentru familia care trece prin 
momente grele. Vizitele vor avea loc la Henry Walser 
Funeral Home din Kitchener, 507 Frederick St., N2B2A5,  
joi 11 aprilie între 19-21, vineri 12 aprilie între 15-17 iar 
serviciul religios de la ora 19. Slujba înmormântării va 
avea loc în 13 aprilie ora 11am la biserica “Sf.Apostoli 
Petru şi Pavel” 184 Madison Ave din Kitchener. După 
ceremonia înmormântării va avea loc masa de pomenire la 
sala “Banatul” 2150Bleams Rd în Kitchener.
Dumnezeu să-l odihnească.

Soţia Elena şi fetele Cristina şi Stephanie.

IN MEMORIAM

32 PROGRAME ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă satelit. 
Este necesar internet HighSpeed. Info la 519-594-1712

HRISTU ABAGIU



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

-AUTO
-HOME
-BUSINESS
-VISITOR TO CANADA    
  INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI
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Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Creamy Feta
WHOLESALE
Pentru pizzerii şi restaurante sau 

magazine care deţin bucătării proprii dar 
şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

NATURAL STONE CITYNATURAL STONE CITY

VĂ OFERIM 
CEL MAI 

BUN 
GRANIT DIN 

ONTARIO 
LA UN 

INCH ŞI 
UN SFERT 
GROSIME

www.naturalstonecity.com

u granite u marble u quartz u
136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 9am-3pm

Sun: by appointment 
only

Peste 700 de plăci în stoc.

Tel:519-569-8899
Cell: 519-212-3829

FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest 

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

3%Vă Oferim Serviciile Noastre 
Profesionale de Real Estate 

Pentru Un Comision de:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

Caşcaval românesc, toate tipurile de 
făină, iaurt, condimente, cartofi, ceapă, 
măsline, lămâi, tot felul de brânzeturi 

printre care renumita

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert Pharmacy)
tnitu@pbnet.ca

www.tinanitu.com


