
  Duminica după Botezul Domnului
  

„Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia cerurilor” sunt cuvintele cu care Sf. Ioan Botezătorul,
dar şi Mântuitorul şi-au început activitatea. Sunt cuvinte care ne cheamă la o „schimbare a minţii”,
conform traducerii exacte a cuvântului grecesc metanoia. O schimbare a modului cum considerăm
lumea şi această viaţă, o schimbare aşadar nu numai intelectuală, a minţii, ci a întregii orientări a
făpturii noastre. Obiectivul este unul veşnic, Împărăţia lui Dumnezeu. Căci dacă prin Întruparea
Fiului lui Dumnezeu Împărăţia „s-a apropiat”, a venit pe pământ, ea a rămas după Înălţarea la Cer.
Această Împărăţie este Biserica. Şi dacă a fost inaugurată prin venirea lui Mesia, această Împărăţie se
va împlini,  se  va desăvârşi  la  doua venire  a  lui  Hristos.  Până atunci  cu  toţii  suntem pe calea
Împărăţiei,  între făgăduinţă şi împlinire, şi pe această cale înaintăm în măsura în care nu uităm
cuvintele de început care ne îndeamnă la pocăinţă. De pocăinţă avem nevoie la începutul drumului,
dar şi pe cale, căci ea ne readuce mereu către Dumnezeu. 

† Mitropolit NICOLAE

Program liturgic 
Vineri 5 ianuarie – Ajunul Bobotezei – Zi de post
- 8.30 am – Ceasurile Împărăteşti
- 7.00 pm – taina sf. maslu
Sâmbătă 6 ianuarie – Botezul Domnului
- 8.30 am – Utrenia 
- 9.30 am – Sf. Liturghie şi sfinţirea mare a apei
- 7.00 pm - Vecernia
Duminică 7 ianuarie – Sf. Ioan Botezătorul 
- 8.30 am – Utrenia 
- 10.00 am – Sf. Liturghie
- 1.00 pm - prezentare de colinde şi obiceiuri tradiţionale româneşti
Miercuri 10 ian - 7.00 pm – Acatist
Joi 11 ian – 6.00 am – Sf. Liturghie
Vineri 12 ian –7.00 pm – Acatist
Sâmbătă 13 ian
- 8.30 am – Utrenia 
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm - Vecernia
Duminică 14 ianuarie
- 8.30 am – Utrenia 
- 10.00 am – Sf. Liturghie

BINECUVÂNTAREA CASELOR DE BOBOTEAZĂ va începe pe 8 ianuarie 2018. Găsiți la
pangar formulare pentru programarea vizitelor.

Calendare 2018 la pangar
- calendare de perete – 5.00 USD
- calendare cu file – 8.00 USD
- calendare de buzunar – 2.00 USD



Bursa Sfânta Ecaterina oferită de Asociația Doamnelor din Mitropolia noastră (AROLA) până
la data de 10 ianuarie 2018. Se pot înscrie studentele la colegiu, vârsta 16-25 ani din parohiile
care aparțin de Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi. Vor avea prioritate înscrierile
celor  care  se  află  în  primul  an  de  colegiu  și  cele  care  aplică  pentru  prima  dată.
Documente necesare:
1.  recomandarea  preotului  (menționând  participarea  la  viața  liturgică  și  sfintele  taine).
2. o altă scrisoare de recomandare, fie din partea școlii parohiale, fie de la organizația de tineret
ROYA,  arătând  implicarea  în  programele  lor.
3. dovada înrolării în colegiu (fotografie a cardului de student sau o hârtie oficială cu antetul
școlii  și  numele  studentei).
3. o fotografie de tip pașaport.
Mai multe informații pe situl arola.us.

Survey pentru Adunarea Episcopilor Ortodocși Canonici din SUA
Catedrala Sf. Împărați Constantin și Elena din Chicago a fost selectată împreună cu alte câteva
parohii ortodoxe românești de Adunarea Episcopilor Ortodocși Canonici din SUA pentru un studiu
privind  misiunea  ortodoxă  pe  pământ  american. Pentru  completarea  studiului  sunteți  rugați  să
răspundeți la câteva întrebări la adresa de web: http://www.surveymonkey.com/r/OurFaith. Durează
câteva minute. Avem rugămintea să completați surveyul în următoarele zile. Vă mulțumim!

Pelerinaj la Locurile Sfinte din Israel și Egipt: 31 ianuarie – 9 februarie 2018
Total 8 nopți & 9 zile: cazare la National Hotel Ierusalim.
Pentru mai multe informații sunați la Preot Gheorghe Țiu: 416-277-4355 sau 519-925-5009. 
Programul complet al pelerinajului îl găsiți la avizier în hol. 

Vă îndemnăm să vă pregătiți pentru Referendumul pentru schimbarea Art 48 care definește familia
în Constituția României, respectiv să verificați valabilitatea pașaportului românesc. Vă puteți
reînnoi  pașaportul  la  Consulatul  României  din  Chicago,  pentru  63  USD în  timp  de  o  lună.
Spuneți mai departe românilor pe care îi cunoașteți.

The Children’s World – a Sunday Bulletin for Children. In this Sunday issue: The Holy Spirit gives 
life! http://myocn.net/wp-content/uploads/2018/01/Childrens-Word-256.pdf  

FOARTE FOARTE IMPORTANT  
AM PRIMIT MAI MULTE TELEFOANE DE LA VECINI. VĂ RUGĂM SĂ NU PARCA  ȚI ÎN  
SPAȚIILE PENTRU DRIVE WAY. VOR CHEMA POLIȚIA.  

Biblioteca Catedralei  
Biblioteca Catedralei Sf. Împăraţi Constantin şi Elena,     cu sală de lectură special amenajată la etaj,     vă  
oferă un număr de peste 900 de titluri în limba română şi engleză pe care vă invităm să le răsfoiţi sau
să le împrumutaţi în regim de bibliotecă.             

http://arola.us/
http://myocn.net/wp-content/uploads/2018/01/Childrens-Word-256.pdf
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