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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 16 mai 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

*Joi 2 mai-Denia celor 12 Evanghelii * Vineri 3 mai-Moartea şi Îngroparea Domnului * Duminică 5 mai-Învierea Domnului, Sfintele Paşti*Luni 6 mai-A doua zi de Paşti*

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.

SFINTELE PAŞTI
-28 aprilie
     Duminica Floriilor
-2 mai
     Joia Mare
-3 mai
     Vinerea Mare
-4 mai
     Sâmbata Mare
-5 mai
    SFINTELE PAŞTI
-6 mai
    a II-a zi de Paşti
-7 mai
    a III-a zi de Paşti

Pentru instalări 
în Ontario

Hristos a Înviat !

La Sărbătoarea Sfintelor Paşti 
să coboare liniştea şi pacea, 
minunea Învierii lui Isus să 
dăinuie în inimile tuturor, să 
vă lumineze viaţa şi să vă 
aducă renaşterea credinţei, 
a speranţei, a bucuriei, cu 
bunătate şi căldură în suflete. 

Biserica 
Ortodoxă 
Română 
“Sfântul 

Apostol şi 
Evanghelist 

Luca”

O nouă 
biserică 
ortodoxă 

românească 
în Markham.
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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)

Pentru ca am scapat de 
toate grijile şi suntem 
un popor de gânditori 
cronici, ne prefacem că ne 
place arta. Mai ales arta 
plastică, fiindcă la asta te 
poţi holba cel mai bine în 
public. O specie uriaşă de 
dudui care nu fac diferenţa 
dintre Van Gogh şi Van 
Halen nu ratează niciun 
vernisaj, mai ales dacă află 
că autorul operelor are PR 
bun şi-a invitat toată presa 
la eveniment.

Sunt la modă expoziţiile de 
pictură din care nu înţelegi 
nimic. Sau din care fiecare 
înţelege ce vrea. Sau mai 
rău, înţelege ce poate. 
Mi-am adus aminte de un 
schimb de replici dintr-un 
film. Ea şi el, soţ şi soţie, 
snobi incurabili amândoi, 
stau cu ochii cât varza 
de Bruxelles în faţa unui 
tablou galben-muştar cu 

pete galben-
icter şi umbre 
de galben-
chinez. Citez 
din memorie. 
El: ”Uite, 

cred ca aici e vorba de o 
introspecţie, de proiecţia 
unei dileme pe fondul unei 
absurdităţi sociale şi etice, 
într-o lume a contradicţiilor 
şi-a metafizicii. Tu ce 
crezi?”. Ea: ”Eu cred că o 
pisică a dat iama în cutia cu 
vopsele galbene şi asta i-a 
ieşit”. De unde deducem 
totuşi ca snobismul ei mai 
are o şansă de vindecare.

Toata lumea glumeşte pe 
seama tablourilor atât de 
abstracte, încât te întrebi 
dacă nu cumva sunt cu 
capul în jos. Ei, bine, 
acum câţiva ani, undeva în 
Germania, nu mai ştiu unde, 
a ieşit un scandal monstru 
la un vernisaj. La indicaţia 
pictorului, operele urmau 
să fie aşezate pe nişte mese, 
sprijinite de perete, deci nu 
spânzurate în cuie. Când 
onoratul artist şi-a făcut 
apariţia în mulţimea cultă, 

în aplauze păcănitoare, a 
rămas împăiat: cei care se 
ocupaseră de aranjamente 
puseseră cam jumătate din 
tablouri cu fundu-n sus.

Pictorul a fost păzit 
toată noaptea de staff-
ul personal, ca să nu-şi 
taie venele. A vrut să dea 
galeria în judecata, dar n-a 
reuşit, fiindcă proprietarii 
i-au arătat contractul, unde 
scria puchinos că autorul 
se obliga să aranjeze sau să 
supervizeze el însuşi opera 
sa. Mai ales când intitulează 
un tablou ”Logodnica mea” 
şi pe pânza vezi un sân 
verde ieşind dintr-o pâlnie 
maro, totul pe un fundal 
diafan de zgârieturi tragice, 
în nuanţe şobolanii.

Legenda spune că, după 
ce-a ieşit din acest şoc 
posttraumatic, pictorul s-a 
uitat mai bine la tablourile 
cu pricina şi le-a întors 
el însuşi cu fundu-n 
sus, fiindca în acest fel 
transmiteau mai bine 
manifestul artistic.

Simona Catrina

De omorul 
artei

MARKHAM

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Părinte 
Arhiepiscop NATHANIEL, la iniţiativa credincioşilor 
români ortodocşi şi prin strădania Preotului FLORIAN 
ENE, s-a înfiinţat Biserica Ortodoxă Română din Markham, 
Ontario, cu hramul “Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Luca”. Prea Sfinţitul Părinte IRINEU, Episcopul Vicar 
al Episcopiei Ortodoxe Române din America, împreună 
cu Părintele Protopop IONEL CUDRIŢESCU au susţinut 
această iniţiativă la şedinţa Consiliului Episcopesc de la 
Detroit din data de 30 martie 2013.
Spre bucuria românilor din Markham, prima slujbă a avut 
loc la data de 14 aprilie, în Duminica a IV-a din Postul Mare, 
a Sfântului Ioan Scararul, ca un semn de binecuvântare şi 
îndemn la ascensiune duhovnicească în drumul creştinilor 
către ÎNVIEREA Mântuitorului HRISTOS. Sfânta 
Liturghie se va oficia în fiecare Duminică, între orele 
09:00 a.m. şi 12:00 p.m. şi în Săptămâna Mare vom da 
slavă lui Dumnezeu la Deniile de Joi şi Vineri seara, iar 
Sâmbăta dimineaţa între orele 08:00 şi 10:00, chemăm 
la Sfânta Împărtăşanie pe toţi care vor să primească aşa 
cum se cuvine Sfintele Paşti, deopotrivă părinţi şi copii. 
Ne vom bucura împreuna de Lumina Sfintei Învieri la 
Slujba ce va fi ţinută între orele 11:00 p.m. şi 01:00 a.m., 
în noaptea de 4 spre 5 mai.
Pornind de la Cuvintele Sfintei Evanghelii relatate de 
ocrotitorul spiritual al nou-înfiinţatei biserici româneşti, 
Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, rugăm pe Bunul 
Dumnezeu să ocrotească familiile tuturor românilor aflaţi 
pe aceste meleaguri, spunând fiecare în parte din adâncul 
inimilor noastre: ”Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni 
întru împărăţia Ta!” (Luca XXIII, 42)

Preot FLORIAN ENE
Ph#: 647-338-6077

O nouă biserică ortodoxă românească în Toronto

Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca
din Markham, 8931 WOODBINE AVENUE, L3R 0J9

părintele FLORIAN ENE
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Săptămâna trecută 
ascultam la radio 
evoluţia preţului 
benzinei la pompe. 
Era să mă înec de 
râs când am auzit că 
preţul litrului scădea 
în ziua următoare 
cu 4 zecimi de cent. 
Am vrut să fac o 
socoteală la cât aş 
economisi la un plin, 
însă am realizat că mă 
împiedic în cenţi, şi 
am renunţat. 
Atunci când preţul 
benzinei sare în 
câţiva ani de la 60 
de cenţi la dublu, 
zecimile de cenţi se 
dizolvă instantaneu 
în rezervorul maşinii. 
Este aproape normal 
ca preţul benzinei să 
crească, aşa cum o 
face peste tot pe glob. 
Dar nu într-o ţară care 
geme de rezerve de 
ţiţei. Şi nu atunci când 
preţul ţiţeiului este 
jucat de speculanţi, la 
bursă. 
Că oricât de liberă 
e economia asta 
de piaţă, naivi mai 
sunt cei care cred în 
onestitatea celor care 
trag sforile finanţelor 
locale şi mondiale. E 
suficient să amintesc 
de actuala recesiune 

ale cărei efecte se văd 
până şi astăzi după 
aproape 5 ani. 
 Revenind pe 
tărâmurile noastre, 
unul dintre cei mai 
vizibili miniştri ai 
cabinetului de la 
Ottawa spunea că 
ţiţeiul Canadei, care 
oricum este în exces, 
poate asigura Statelor 
Unite o alimentare 
constantă, eliminând 
dependenţa de ţiţei 
din ţări cu dictatori la 
conducere. În plus, tot 
ministrul cu pricina 
pomenea de mii de 
locuri de muncă. În 
SUA. 
Am reţinut însă 
expresia – ţiţei în 
exces. Exces, dar nu în 
folosul canadianului 
de rând, ci în folosul 
celui care nu stă 
la rând. Noi, ăştia, 
rândaşii   ne-om
 mulţumi cu zecimi de 
cenţi în timp ce facem 
coadă la pompa de 
benzină, că iar a mai 
coborât preţul litrului 
cu trei zecimi de cent. 
Cu toate astea şi cu tot 
mirosul de benzină 
vă urez să aveţi un 
weekend plăcut. 

Miroase a 
benzină peste 

Munţii Stâncoşi

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

Că am fost unul dintre primele popoare 
creştine e fără îndoială. Acest adevăr a 
fost şi va mai fi contestat de „inşi” deveniţi 
avocaţi ai răului istoric sau pentru a susţine 
„sisteme” religioase. Există un principiu la 
care nu se poate renunţa: respectarea unei 
păreri, chiar dacă nu eşti de acord cu ea.
Noi, oamenii de rând, ştim altceva: nu 
poţi opri lumina în drumul ei prin univers. 
Imaginea poetică eminesciană spune 
mai mult decât ne putem gândi în clipa 
următoare: „Icoana stelei ce-a murit / Încet 
pe cer se suie; / Era pe când nu s-a zărit, / 
Azi o vedem şi nu e”(La steaua). Adevărul 
seamănă cu binele din basmele noastre 
frumoase şi educative.
Apostolul Pavel ajunge în Filipi, „care 
este cea dintâi cetate dintr-un ţinut al 
Macedoniei”(provincie romană, din punct 
de vedere administrativ, cu un puternic 
carater trac romanizat). Aici, o femeie, 
Lidia, „vânzătoare de purpură, din cetatea 
Tiatira” se converteşte la creştinism. 
Cetatea Tiatira se găsea în Asia, în vechiul 
stat Lidia. Probabil că numele Lidia a 
însemnat la început sclavă care provenea 
din regatul anatolian. Se presupune că ar 
fi fost grecoaică trecută la mozaism, ţinând 
seama de aspectul elenistic dezvoltat după 
cucerirea asiatică şi apoi după moartea a 
lui Alexandru cel Mare. Ţinutul a intrat 
în alcătuirea regatului Pergamului devenit 
provincie romană sub regele Attalus al III-
lea. Se ştie despre statul Lidia că a bătut 
prima monedă de metal şi că lingviştii 
italieni au stabilit asemănări izbitoare între 

limba lidiană şi etruscă. Despre etrusci se 
spune că au venit în Italia de azi, plecând 
din zona Munţilor Apuseni. Cititorul are 
libertatea să facă legăturile pe care le 
consideră.
Prima femeie creştină cu numele păstrat 
documentar în ţinutul locuit de daci, 
Maxima, a trăit în cetatea Singidunum, 
pe malul Dunării unde azi e Belgradul, 
sfârşind ca martiră.
Îmi amintesc, dintre multe alte cazuri de 
întâietate românească, de personalităţi 
care fac cinste pământului şi istoriei 
noastre. Fiind vorba de femei, se cuvine, 
azi, plecăciune cu ridicarea pălăriei, cum 
se zice, şi cu sărut mâna în faţa urmaşelor 
Evei.
Prima avocată din lume, Sarmiza D. 
Bilcescu (1867-1935) s-a născut în Valea 
Mare, a obţinut licenţa şi doctoratul în 
Franţa, intrând în Baroul Avocaţilor din 
Bucureşti, după ce a învins prejudecăţile 
timpului într-un mediu declarat al 
bărbaţilor.
Prima femeie arhitect din lume, Virginia 
Andreescu-Haret, a lăsat românilor, printre 
altele, bijuteria arhitectonică Biserica Sf. 
Treime şi cele dintâi blocuri de beton armat 
pe Calea Griviţei în Bucureşti.
În plan omenesc, pentru mine cuvântul 
iubire nu se poate desprinde de femeie, iar 
în plan spiritual „Cuvântul <iubire> nu a 
fost asociat cu numele lui Dumnezeu decât 
prin Christos”(Paul Valéry).

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!

Începuturile
Creştinismului Românesc şi

Femeile

EMIL BALEA Financial Security Advisor                                        
Independent Broker, Membru ADVOCIS

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)

LONDON

Suntem impresionaţi de situaţia celor 
nepăstuiţi, dar împăcaţi sufleteşte pentru 
că Dumnezeu, Împărat al păcii, al iubirii 
de oameni, milostiv şi iubitor, ne-a ajutat 
să facem fapte creştine precum “a hrăni pe 
cel flămând, a adăpa pe cel însetat, a ajuta 
pe cel gol sau pe cel bolnav”. După cum 
spun rânduielile ortodoxe este bine să unim 
credinţa cu fapta bună şi Dumnezeu va 
binecuvânta lucrul mâinilor noastre.  
Fapt pentru care, oamenii din comunitatea 
şi biserica noastră au venit în ajutorul 
celor neîmpliniţi material şi sufleteşte, 
duminică 14 aprilie 2013, oferindu-le o 
masă îmbelşugată, la sediul cantinei lor de 
pe Dundas Street. 
Mâncarea oferită la peste 100 de persoane 
a fost: pui la cuptor, piure de cartofi, salată  

de varză, porumb fiert, banana bread, 
cornuleţe şi sucuri.
Dorim să  cităm cuvintele managerului 
administrativ “This is a blessing for them.  
They did not receive such a meal for a long 
time”.
Pentru aceasta mulţumim din inimă tuturor 
care au ajutat prin contribuţie bănească 
sau prin ajutorul la gătit, servit, şi la 
spălarea vaselor şi curăţirea bucătariei.  De 
asemenea mulţumim celor care au făcut 
contribuţii în haine sau alte obiecte care 
sunt bine primite în orice moment de ei.
Membrii comunităţii şi enoriaşii bisericii 
româneşti din London speră să se întoarcă 
din nou cu sufletul deschis în ajutorul celor 
nevoiaşi.

Comitetul de organizare

ACŢIUNE DE BINEFACERE
OFERITĂ PENTRU

“ARK AID MISSION”, LONDON, ONTARIO
DE COMUNITATEA ŞI BISERICA ROMÂNEASCĂ

“SF. CRUCE” DIN LONDON

OSHAWA

Vă invităm Vineri, 10 Mai, 2013 de la 
ora 10:00am la Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie – Izvorul Tămăduirii – oficiată 
de PS Ioan Casian, urmată de Sfinţirea 
Apei.
Vineri, 10 Mai, 2013 de la ora 19:00 Taina 
Sfântului Maslu oficiată de ÎPS Nicolae, 

PS Ioan Casian, Pr. Protopop Gheorghe 
Chişca şi a unui sobor de preoţi din Ontario 
şi Quebec.
Scoaterea spre închinare şi rugăciune a 
Moaştelor Sfântului Ierarh Nectarie.

Cu binecuvăntare,
Pr Petre Busuioc

ŞEDINŢA DE
PROTOPOPIAT
va avea loc anul acesta la Biserica “Sfinţii 
Ştefan Cel Mare şi Nectarie” din Oshawa
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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

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

WATERLOO

PENTRU TAXE ŞI NU NUMAI DE LA

BEST TAX RETURN

Un alt sezon de taxe este pe sfârşite. De 
aceea în acest articol am să vă informez 
despre datele limită de depunere a taxelor 
precum şi repercusiunile care decurg de 
aici, în cazul în care nu au fost depuse la 
timp.
Pentru “Personal Tax Return” data limită 
este 30 Aprilie 2013. De menţionat că 
dacă taxele sunt trimise după această dată, 
pe lângă penalităţi şi dobânzi despre care 
vom vorbi puţin mai târziu, creditele: HST, 
Ontario Trillium Benefit, Canada Child Tax 
Benefit şi Old Age Security Pension vor 
putea fi primite cu întârziere.
Pentru “Self Employed şi Small Business 
Tax Return” data limită este 15 Iunie 2013. 
În situaţia în care însă datoraţi, pentru a 
evita dobânda aplicată, suma trebuie plătită 
până inclusiv 30 Aprilie 2013.
Acum vom vorbi despre dobânzi şi 
penalităţi. Dacă datoraţi impozit pe 2012, 
Canada Revenue Agency va aplica pe suma 
datorată şi neplătită, o dobândă zilnică 
compusă, începând cu 1 Mai 2013. Rata 
dobânzii aplicată, se poate schimba la 
fiecare trei luni. Dacă aveţi sume datorate 

din anii precedenţi, CRA va aplica această 
dobândă şi pe aceste sume.
Dacă datoraţi impozit şi nu aţi depus taxele 
până la data limită, CRA vă va penaliza după 
cum urmează: 5% aplicat pe suma datorată  
plus 1% pentru fiecare lună întreagă, până 
la maximum 12 luni. Dacă cumva aţi fost 
penalizat pentru nedepunerea taxelor la 
termenul limită în 2009, 2010 sau 2011, 
penalitatea poate fi de 10% plus 2% pentru 
fiecare lună întreagă, până la maximum 20 
de luni.
De reţinut că în cazul în care nu aveţi 
posibilitatea de a plăti impozitul datorat, 
puteţi evita penalităţile prin transmiterea 
documentelor la CRA, până la data limită.

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

Au mai rămas doar 5 zile
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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

Patricia Lako Photography oferă o gamă variată de sevicii foto 
pentru logodnă, nuntă, maternitate, botez, portret familie şi copii şi 
alte ocazii speciale, în zona Toronto. “Surprind emoţia, momentul şi 

detaliul, fără a neglija cadrele de grup şi portretele cu cei dragi”.

Patricia Lako Photography

416 876 6473, http://patricialakophotography.blogspot.ca

Romanian Club - un 
website care aduce 
împreună şi promovează 
activităţile, acţiunile şi 
pasiunile  românilor de pe 
meleagurile canadiene.

Liliana Rusicior
Iniţiator Romanian Club

Cell: 416-418-0887

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3
Phone: 519-576-0306
Fax: 519-576-1793

Toll Free: 1-888-913-9979

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

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

DE VÂNZARE
Toyota Corolla 2001
-preţ 2800 dolari, 300.000km
-aer condiţionat, foarte bine întreţinută, frâne noi, cauciucuri 
noi, 4 cilindri, e-tested, safety, oil spray, ulei transmisie 
schimbat recent şi multe altele.
Tel: 519-781-2929

Volkswagen Passat 1999
-aer condiţionat,
-Fully Loaded
Foarte bine întreţinută, frâne noi, cauciucuri 
noi, 6 cilindri,  culoare argintie, oil spray, 
sun-roof. Tel: 519-781-2929
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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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Fraţi Creştini,
Cu fireşti emoţii si cu inimi pline 
de bucurie vă anunţăm că în data 
de 14 Aprilie a avut loc slujba 
de hirotonire a diaconului Vasile 
Aileni întru preot.
Hirotonia a avut loc la Biserica 
“Pogorârea Duhului Sfânt” din 
Vaughan, iar noul preot a fost 
desemnat să slujeasca la Parohia 
“Sfânta Cuvioasa Parascheva” din 
Newmarket dinpreună cu preotul 
Mihail Cristea.
La Sfânta şi Dumnezeiacă 
Liturghie Arhierească au participat: 
Înalt Prea Sfinţitul Nicolae, 
Arhiepiscopul Arhiepiscopiei 
Ortodoxe Române din cele două 
Americi, preot Lucian Azoiţei, 
preot paroh al Bisericii “Pogorârea 
Duhului Sfânt” şi, deasemenea, 
preotul Mihail Cristea de la 
Biserica “Sfânta Cuviosa 
Paraschiva”.
Credincioşii, care au sosit într-
un număr impresionant de mare, 
s-au bucurat de Sfânta Liturghie, 
de slujba de hirotonire a noului 
preot precum şi de o zi insorită de 
primăvară.
Dupa slujbă ÎPS Nicolae a adresat 
creştinilor un folositor cuvânt 
de invăţătură legat de Sfântul şi 
Marele Post şi, bineînţeles, a urmat 
masa festivă cu bucate de post 
deosebit de gustoase.
Mulţumim toturor credincioşilor 
prezenţi la Sfânta si Dumnezeiasca 
Liturghie şi celor care a făcut ca 
acest eveniment să aibă loc.

Comitetul Parohial al bisericii 
“Sfânta Cuvioasa Parascheva”

din Newmarket

La Câmpul Românesc de la Hamilton
se va organiza ÎNTÂLNIREA DE PAŞTI

În fiecare an, de Sfintele Sărbatori ale Paştilor, românii 
se adună la Câmpul Românesc, dornici să ciocnească un 
ou roşu şi un pahar de vin roşu, urându-şi unul altuia cu 
credinţă şi cu dragoste “HRISTOS A ÎNVIAT”. 
Mesele se umplu cu flori, coşuri cu ouă viu colorate şi 
bucate tradiţionale de “Sfintele Paşti”. Dar mai presus de 
aceasta abundenţa gastronomică,  prin calda ospitalitate şi 
buna cuviinţă a oamenilor ce sfinţesc locul, îţi regăseşti o 
pace neasemuită a sufletului, o împăcare deplină cu tine 
însuţi şi cei din jur. Aici, te simţi “acasă”, deoarece eşti 
întâmpinat cu bucurie, urări de bun venit şi îndemnat cu 
drag, la masă. Aici, eşti “acasă”, în poienile cu troiţe şi 
copaci înmuguriţi, lângă chipul lui Eminescu dăltuit în 
marmură albă, sub maiestoasele sălcii de lângă râu, unde 
se oglindesc pădurile de pe deal, ascunzând în căuşul lor 
dalba Capelă Sfânta Maria.
În acest loc de simboluri ale trecerii noastre prin istorie, 
binecuvântat de lumina şi seva înfloririi, sărbătorirea 
Învierii Domnului Nostru IIsus Hristos, devine o sărbătoare 
a dragostei sufleteşti, primăverii, înţelegerii între semeni şi 
bucuriei de a fi împreună! 
Anul acesta întâlnirea de Sfintele Paşti va avea loc pe data 
de 5 Mai la ora 2.00 pm.
 Pentru informaţii sunaţi la 905-265-9884 or 905-575-
5084.

Organizatori

Hirotonirea diaconului Vasile Aileni întru preot
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KITCHENER

Pe data de 18 aprilie 2013 a avut loc 
la Kitchener, în pavilionul din parcul 
Victoria, gala de premiere a câştigătorilor 
trofeelor de implicare în comunitate şi 
voluntariat, la care au participat 160 
de personalităţi politice, culturale, 
oameni de afaceri, ziarişti, fotografi din 
regiune.  Data a fost aleasă pentru a lansa 
Săptămâna Naţionala a Voluntariatului 
(21 - 27 aprilie). Pentru prima dată 
de la înfiinţarea asociatiei ARTA din 
Kitchener în anul 2000, eforturile tuturor 
voluntarilor români care au participat 
de-a lungul celor 13 ani de existenţă şi 
afirmare în comunitate au fost încununate 
cu un prestigios premiu: “Constellations: 
Small Group Award”. 
Acest premiu este atribuit voluntarilor 
aparţinând diferitelor asociaţii sau 
organizaţii care şi-au adus contribuţia 
la organizarea şi desfăşurarea diverselor 
evenimente culturale în regiunea 
Waterloo. Din numărul mare de 
participanţi doar 12 asociaţii au fost 
selectate  din regiunea Waterloo. A fost 
o surpriză dar şi o onoare pentru noi 
românii ca să fim recunoscuţi pentru 
tot ce am realizat prin nenumărate ore 
de muncă voluntară pentru comunitatea 
noastră, muncă de calitate: Ziua româno-
canadiana, spectacolele ansamblului 
de dansuri ARTA, revelion, serbarea 
de Crăciun, petreceri de Ziua Femeii, 
mărţişor, bal mascat, tabara în limba 
română, concursul cel mai bun elev, 
organizarea de expoziţii, serate literare, 
concerte, etc. Am fost singurul grup etnic 
premiat din acest an. Asociaţia noastră 
non profit nu poate exista fără voi, dragi 
români, fără sprijinul şi implicarea 
fiecăruia. Avem nevoie de noi idei, de 
voluntari, de membri activi, de talente. 
Puteţi să ne contactaţi pe Facebook 
la ARTA Romanian Association sau 
vizitaţi pagina noastră web www.arta.
ca. Încurajaţi-ne cu prezenţa dvs. la 
evenimentele organizate de asociaţie, 

participaţi la şedinţele lunare şi vizitaţi 
sediul nostru de pe 19-63 Courtland Ave. 
Este un prilej de a ne afirma în comunitate 
şi de a avea respectul cuvenit ca naţiune. 
Asociaţia ARTA a fost reprezentată la 
Gală de către Mirela Bănică-Stănei, 
preşedinta asociaţiei, Paulina Popescu, 
vicepreşedinte şi Milivoi Vulpin, 
coordonator şi director artistic al 
ansamblului de dansuri ARTA.
Am fost invitaţi pe podium şi ni s-a oferit 
de către domnul Stephen Woodworth, 
MP Kitchener Centre, un trofeu şi 8 
certificate din partea autorităţilor locale 
semnate de Ken Seiling, Michael Harris 
(MPP Kitchener-Conestoga), Carl Zehr 
(primarul oraşului Kitchener), Brenda 
Halloran (primarul oraşului Waterloo), 
Les Armstong (primarul oraşului 
Wilmont), Stephen Woodworth (MP 
Kitchener Centre), Harold Albrecht (MP 
Kitchener-Conestoga) şi o diplomă din 
partea organizatorilor, Volunteer Action 
Centre.
Este pentru a 8-a oară de când Volunteer 
Action Centre organizează această Gală 
dedicată voluntarilor. Această organizaţie 
non profit deserveşte cetăţenii din 
Kitchener, Waterloo, Wellesely, Wilmont 
şi Woolwich de 30 de ani şi este afiliată 
cu Ontario Trillium Foundation, 
Volunteer Canada, Ontario Volunteer 
Centre. În Canada voluntariatul este un 
mod de viaţă, care îmbogăţeşte societatea 
şi contribuie la progresul acesteia. Din ce 
în ce mai mulţi tineri se implică în acţiuni 
de voluntariat deoarece una din cerinţele 
de obţinere a diplomei de liceu este de 
a dovedi că fiecare elev şi-a dedicat 
minim 40 de ore de voluntariat pentru 
comunitate. John Milloy, Ministru al 
comunităţii şi serviciilor sociale a ţinut un 
discurs de deschidere a Galei, anunţând 
alocarea sumei de $75.000 în următorii 3 
ani pentru Volunteer Action Centre. 

Paulina Popescu, Kitchener

Premiul “Constellations: Small 
Group Award”

pentru voluntarii de la ARTA
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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 incapacitate de 
muncă = Asigurare 
care înlocuieşte 
venitul pe timpul 
bolii
Îmbolnăviri sau 
accidente vă pot 

afecta viaţa oricând. Cum v-aţi descurca 
dvs şi familia dvs. dacă nu aţi putea munci 
pentru un salariu? Asigurarea în caz de 
incapacitate de muncă este un element 
financiar de bază, care protejează ceva foarte 
important: capacitatea dvs. de a genera un 
venit. Această asigurare transferă riscul 
financiar asociat incapacităţii de muncă, de 
la dvs. la o companie de asigurare.
- Dacă v-aţi pierde capacitatea de muncă, 

datorită unei boli sau a unui accident, cum 
veţi putea plăti ipoteca la casă şi necesităţile 
de bază?
- Ar putea, pierderea capacităţii de muncă, 
să vă coste economiile făcute sau RRSP-ul?
- Aţi putea împrumuta bani de la bancă 
dacă exista incertitudinea de a mai lucra în 
viitor?
- Aţi putea împrumuta bani de la o rudă sau 
un prieten? Cum îi veţi rambursa?
Ştiaţi că?
Disability Insurance: 
- asigurare flexibilă, care oferă un beneficiu 
lunar pentru a înlocui salariul, a plăti 
costurile medicale, etc.
- poate plăti un venit lunar netaxabil 
începând după o perioadă de excludere 
(30 până la 120 de zile) după declararea 

incapacităţii de muncă, până la vârsta de 65 
de ani.
- în timp ce asigurarea de grup pe care o 
aveţi la compania unde lucraţi,  se încheie 
când părăsiţi compania, cea personală 
rămâne în vigoare. Asigurarea personală 
este cea mai cuprinzătoare şi vă oferă cea 
mai bună protecţie în caz de incapacitate de 
muncă.
- această asigurare se poate combina cu alte 
produse cum ar fi:

asigurare de viaţă, 
asigurare în caz de boală critică, 
asigurare de sănătate;

- statisticile arată că o persoană din trei 
pierde capacitatea de muncă pentru cel 
puţin 90 de zile înainte de ajunge la 65 de 
ani.

- o incapacitate de muncă vă poate afecta 
luni sau chiar ani.

În următorul scenariu, care ar fi alegerea pe 
care aţi face-o?
1. un salariu de $60.000 pe an dar, dacă 
sunteţi în incapacitate de munca, nu aveţi 
alt venit, sau
2. un salariu între $57,000  - $58,000 pe an,  
dar, care continuă să vă fie plătit tax free 
până la vârsta de 65 de ani în caz că nu vă 
mai redobândiţi capacitatea de muncă?

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
Membru ADVOCIS

Ştiaţi că ?... 
EM
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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

Disability Insurance

TORONTO

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

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)

Ca şi nou venit 
pe teritoriul 
Canadian m-am 
confruntat cu o 

mulţime de probleme legate de obţinerea 
documentelor de rezident permanent, 
a cardului de sănătate, a numărului de 
identificare socială precum şi altor acte 
care presupun cunoaşterea fluxului pe 
teritoriul Canadian.
Am avut norocul să aflu de Polycultural 
Immigrant & Community Services, 3363 
Bloor Street West, Etobicoke, ON, M8X 
1G2, unde am fost întâmpinată cu căldură 
şi prietenia specific românească de către 
doamna Svetlana Pripa, care mi-a insuflat 
încredere şi siguranţă.
La început totul ţi se pare o nebuloasă, o 
alergătură, un maraton pe care nu-l mai 
termini….
Am fost surprinsă şi în acelaşi timp 
bucuroasă că am putut să beneficiez 
GRATUIT de aceste servicii. De aici am 
început să fac primii paşi în Canada. Am 

aflat informaţii despre imigrare pe care 
le-am împărtăşit prietenilor din România 
dornici de obţinerea vizei canadiene, de 
programele guvernamentale în vigoare 
pentru nou veniţi, respectiv ajutorul în 
acomodarea şi adaptarea în societatea 
canadiană, am primit consultaţii 
GRATUITE de tip general la întrebări de 
familie, sănătate şi ajutor social.
Am fost interesată de asemenea de 
continuarea studiilor şi am fost îndrumată 
spre colegiile de profil unde am aplicat 
şi pentru obţinerea bursei de subzistenţă. 
Aici am solicitat şi am obţinut traducerea 
şi legalizarea documentelor ce mi-au servit 
la înscrierea la colegiu. 
Nu pot decât să am cuvinte numai de laudă 
pentru această instituţie, respectiv pentru 
aceşti oameni minunaţi care îi dau viaţă.
Am vrut să împărtăşesc din experienţa mea 
cu dorinţa ca şi alţi români să se bucure de 
aceste ajutoare binemeritate.

Raluca,
 Toronto 2013

Sprijin guvernamental
pentru imigranţi

RALUCA



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Agitaţia, graba, excesul şi 
imprudenţa îţi pot cauza neplăceri 
neaşteptate. Dragoste: Conjuncţia dintre 
Venus şi stăpânul zodiei tale, Marte, îţi dă 
mult farmec şi îţi accentuează predispoziţiile
amoroase. Financiar: Cu banii eşti O.K.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sensibilităţi în zona capului şi 
predispoziţie spre lovituri. Dragoste: Vei 
avea momente plăcute alături de partenerul
de viaţă. Financiar: Nu stai prea bine cu 
banii şi eşti predispus la pierderi financiare.
Posibilitate de excrocherie sau fraudă.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Dacă ai cumva un deficit mineral, 
acesta s-ar putea agrava, conducând la 
spasme sau crampe. Dragoste: În ciuda 
atmosferei destul de încărcate, îţi păstrezi 
înclinaţiile visătoare şi romantice.Financiar:
Ar fi bine să încerci să îţi drămuieşti banii 
şi să achiziţionezi numai lucruri absolut 
necesare.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Un singur aspect cere mai 
multă atenţie acum: regimul lichidelor în 
organism. Dragoste: Este posibilă o ruptură,
un conflict sau alt eveniment traumatizant 
care îţi provoacă multă supărare. Financiar:
Trebuie să înveţi să mai tai din cheltuieli şi 
să te rezumi la strictul necesar.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Degaji un aer proaspăt, 
primăvăratec, ceea ce demonstrează că eşti
sănătos şi în plină formă. Dragoste: Relaţia
cu partenerul de viaţă va decurge pozitiv, 
fiind presărată cu multe momente plăcute. 
Financiar: Situaţia financiară este în uşoară 
urcare.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cu Jupiter în casa sănătăţii, nu 
ar trebui să-ţi faci griji, cel puţin în această 
lună. Dragoste: Gelozia, posesivitatea, 
teama permanentă de a nu fi trădat ţi se 
cuibăresc în suflet şi eşti în permanenţă 
nefericit. Financiar: Primeşti banii numai 
dacă iei măsuri mai drastice, cerându-ţi 
drepturile cu fermitate.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu ar fi mai bine să ceri un 
sfat specializat care să-ţi alunge teama 
din suflet? Dragoste: Unde e toleranţa, 
diplomaţia şi amabilitatea cu care reuşeşti 
întotdeauna să te faci iubit? Financiar: 
Stabileşti contacte utile, afli informaţii 
interesante şi atragi banii. Visele nu costă, 
e adevărat, dar nu cumva ţinteşti prea sus?

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti în formă bună şi faci mişcare 
multă, ceea ce îţi asigură o sănătate de 
invidiat. Dragoste: Chiar şi relaţiile vechi,
„consacrate”, pot intra într-un blocaj, doar
nu intra în panică. Financiar: Recunoaşterea
meritelor nu se reflectă doar în glorie şi 
aplauze, ci şi în venituri.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Fii prudent deoarece poţi avea 
probleme cu gâtul sau căile respiratorii. 
Dragoste: Nevoia de iubire este mai mare 
ca oricând, dorinţa de a împărtşi totul cu 
perechea creşte. Financiar: Poţi rezolva 
totul cu brio cu o condiţie: să nu dai banii 
pe nimicuri.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Eşti predispus la probleme cu 
ficatul, dar nu va fi nimic grav. Dragoste: 
Dacă nu ai pe cineva la suflet, acum ai 
toate şansele să pui ochii pe o persoană 
care corespunde criteriilor tale amoroase. 
Financiar: Eşti O.K. dar vrei şi mai mult. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Poţi avea probleme cu genunchii, 
cu articulaţiile şi cu ligamentele. Dragoste: 
În acest interval, viaţa ta sentimentală va fi 
monotonă şi neinteresantă, dar tu singur ai 
ales să fie aşa. Financiar: Stai relativ bine 
şi nu vei avea dificultăţi financiare majore.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Vei fi excesiv de nervos, ar fi 
bine să te manifeşti cu prudenţă. Dragoste: 
Sub influxurile concertate ale lui Marte şi 
Jupiter, sexualitatea capată o nemaiîntâlnită
vigoare, iar sentimentele devin fierbinţi, 
pasionale. Vrei mult şi vrei acum! Poate să 
iasă bine sau nu prea. Financiar: Situaţia 
financiară se prezintă staţionar.

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.

AGENDA ROMÂNEASCĂ 25 Aprilie * Nr.133pag.12

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

PREGĂTIRI DE PAŞTE

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:

O listă cu aceste locuri “pentru PĂSTRĂV” am să 
v-o prezint în acest articol în cele ce urmează. Dacă 
doriţi să fiţi mai aproape de zona K-W, Rockwood 
Conservation Area este situat la 15 minute nord-est 
de Guelph. Un alt loc aproape de K-W este lacul 
Victoria din oraşul Stratford aproape de baraj. Pentru 
alţi pescari, printre care mă număr şi eu, care le place 
să pescuiască pe râuri unde păstrăvii de obicei sunt 
mai mari, aveţi o grămadă de râuri mici şi mari care 
se scurg în lacurile Ontario, Huron şi Georgian Bay. 
Începând cu râurile din vest la lacul Ontario, râul 
Bronte în oraşul Oakville, până la râul Ganaraska 
în oraşul Port Hope care este situat la o oră est de 
Toronto, puteţi găsi păstrăvi. Pentru acei pescari cărora 
le place să pescuiască la lacul Huron, începând cu 
râul Maitland în oraşul Goderich, Nine Mile în oraşul 
Port Albert şi chiar mai în nord la râul Saugeen în 
Southampton, sau Owen Sound sus la nord este un alt 
loc renumit, împreună cu râul Bighead şi râul Beaver 

în oraşele Meaford 
şi Thornbury. 
Oriunde vă veţi 
duce, nu uitaţi 
că veţi găsi 
multi pescari, de 
aceea este bine 
să fiţi acolo mai 
devreme.

“ Locuri de pescuit la Păstrăv “

Comandaţi DROB DE MIEL (fără orez) şi COZONAC (cu nucă sau 
mac) la 519-744-2325 în fiecare zi, cu excepţia zilelor de duminică şi luni. Ultima 
comandă pentru drob de miel se primeşte miercuri 1 mai.
Alte produse oferite la comandă: sarmale, prăjituri asortate, sărăţele, covrigei.
Pentru detalii, o puteţi contacta pe Mihaela Hozan la 519-744-2325 
de marţea până sâmbăta între 8 am şi 3 pm.



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

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Rodica Cociu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan
Mircea Gabor

Adrian Uturaş
Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Horaţiu Cociu
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Ioana Pop
Constantin 
                 Teodorescu

519-594-1712 sau 416-800-0832
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Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
                       Valeriu Cercel
Învăţământ: Paulina Popescu
Webmaster: Alex Titeu
Foto: George Belu, Virgil Stănei

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.

KITCHENER
Pe data de 13 aprilie 2013 a avut loc la 
Kitchener Balul Primăverii organizat 
de asociaţia ARTA cu scopul de a 
strânge fonduri pentru activităţile 
dedicate celor mici. ARTA organizează 
şi anul acesta două tabere pentru copii, 
în luna iulie, una în limba română şi 
mai nou, la cererea membrilor, în limba 
franceză. De asemenea  va avea loc 
tradiţionala întâlnire cu Mos Crăciun 
în luna decembrie. În ultimii 5 ani 
ARTA a organizat concursul Cel Mai 
Bun Elev Român, încurajând pe elevii 
excepţionali de origine română cu 
câte un premiu monetar şi publicarea 
fotografiei în ziarul local Agenda 
Românească.
Seara noastră de dans a unit un 
număr mare de membri ai comunităţii 
româneşti care ne susţin în permanenţă 
activităţile noastre sociale. Avem 
membri fideli care nu au lipsit la 
nici o petrecere! De data aceasta au 
participat în majoritate familii tinere 
cu copii, unii chiar pentru prima data 
la activităţile lui ARTA. Am avut şi 
onoarea să avem printre noi o persoană 
la onorabila vârstă de 92 de ani. Muzica 
a fost asigurată de DJ Gil şi Răzvan, 
cu melodii pentru toate gusturile şi 
genurile muzicale. Ringul de dans a fost 
animat până la sfârşitul evenimentului. 
Au fost oferite şi premii de prezenţă de 
către sponsorii serii:  Simona Russu 
şi Diana Oprean de la Classic Beauty, 
Nelu Drăguşin de la atelierul auto 
RomCar Automotive precum şi două 
bilete pentru spectacolul din 13 mai 
cu Victor Socaciu şi Vasile Şeicaru. 
Mesele au fost decorate cu lalele de 
toate culorile iar bucuria şi voia bună 
românească au fost laitmotivul serii. 
Seara a fost cochetă, elegantă şi de bun 
gust, un trademark al asociaţiei ARTA.

Paulina Popescu, Kitchener

Balul Primăverii
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PROGRAMUL DE PAŞTI AL BISERICILOR DIN ONTARIO
TORONTO

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
   Luni, 6 Mai, 9 am - Utrenia, Sf. Liturghie (a doua zi de Pasti)
   Marti, 7 Mai, 9 am - Utrenia, Sf. Liturghie (a treia zi de Pasti)

RICHMOND HILL

Biserica  Ortodoxa  Română
“Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul”

2 Mai  Joia Mare
“Denia celor 12 Evanghelii”, 6 - 9pm 
3 Mai Vinerea Mare
 “Prohodul Domnului”, 6 - 9pm 
4 Mai Sâmbătă noaptea
“Slujba Învierii” 12am-1:30am care se continuă cu sfinţirea 
coşurilor cu bucatele specifice de Paşte. 
5 Mai Duminica
Sf. Liturghie din ziua de Paşte 11am - 12:30pm

NIAGARA

KITCHENER

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

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).

ROUA LUMINII

Înveşmântat în strălucinde
odăjdii de cleştar
întrebă candelabrul:
‘’Ce-mi mai lipseşte,
(că eu nu am habar)
cu-aşa vistierie
să nu fiu şi soare?’’

‘’Ce ai născut în lume
ca să fii soare?
Ai cunoscut vreodată,
privirea de Tată -
roua cea vie luminii -
când i se naste-o copilă
şi mă numeşte floare?’’
i-a răspuns buruiana umilă.

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.

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

IN MEMORIAM

REUBEN GAGEA 
November 10, 1991 - April 11, 2013

Cu deosebită tristeţe şi profund 
îndureraţi vă aducem la cunoştiinţă 

trecerea din viaţă a fiului şi fratelui 
nostru iubit Reuben Gagea, pe data de 
joi, 11 aprilie 2013 la Juravinski Cancer 
Center din Hamilton, la vârsta de 21 
de ani. A fost preţuitul fiu al lui Greg 
şi Daniela, frate iubit pentru Daniel, 
Rebeca, Ema şi Jessica. Va rămâne în 
memoria şi-i va simţi lipsa logodnica 
lui Tanya Tsigirlash. Nepot îndrăgit al 
lui Vasile şi Tereza Butnariu, Aurelia 
şi Vasile Gagea. Nepot îndrăgit pentru 
Ana (George) Rus, Vasile (Ileana) 
Gagea, Maria (Daniel) Berbec, Catalina 
(George) Saudan si Flora (George) 
Ranisau, Samuel (Rodica) Butnariu, 
Oltea (Peter) Onofrei, Peter (Lucy) 
Butnariu, Daniel (Ana) Butnariu, 
Viorel (Elena) Butnariu, Chris (Stanica) 
Butnariu, Gelu (April) Monica, Maggie 

şi Beni Butnariu. Lipsa lui Reuben va 
fi simţită şi de mulţi verişori, rude şi 
prieteni.
Familia Gagea doreşte să mulţumească 
pe această cale personal tuturor din 
Bisericile Româneşti şi Comunităţilor 
Româneşti de pe teritoriul Canadei, 
SUA şi României. Vă mulţumim pentru 
toate rugăciunile, vizitele şi ajutorul 
dvs financiar. Dorim de asemenea să 
mulţumim doctorilor şi asistentelor de la 
Juravinski Cancer Centre din Hamilton 
şi de la Spitalul Storger din Chicago, 
Illinois pentru tratamentul, încurajarea 
şi consolarea lui Reuben în timpul luptei 
acestuia împotriva cancerului. Inimile 
lor au fost profund atinse de dragostea 
şi sprijinul primite în această perioadă 
deosebit de dificilă.



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117
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-VISITOR TO CANADA    
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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


