
Duminica a 29-a după Rusalii 
 

Oare nu toţi cei zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să 

dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta care este de alt neam? Apoi a zis către acela: scoală-te 

şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.” (Luca 17, 18-19) 

Poporul român spune că recunoştinţa este o floare rară. Ceea ce ne duce cu gândul la faptul 

că această virtute creşte ca o plantă în măsura în care este sădită şi îngrijită în ogorul sufletului nostru. 

Dumnezeu aruncă sămânţa dăruindu-ne vindecare. Fiecare dintre noi primeşte altfel această sămânţă 

şi arareori, după cuvântul Evangheliei, ea dă ca roadă recunoştinţa. Aceasta înseamnă că actul însuşi 

al vindecării poate fi însuşit diferit de fiecare. Poate fi vorba de o vindecare temporară sau de una 

definitivă sau chiar vindecarea trupului poate aduce şi pe cea a sufletului, adică mântuirea; ca în cazul 

samarineanului care s-a întors să-şi mărturisească recunoştinţa. Să luăm aminte să ne vindecăm pe 

deplin dacă îndrăznim să ne apropiem de Domnul să cerem ajutor. 

 

† Mitropolit NICOLAE 

Program liturgic  
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 

Miercuri 17 ian - 7.00 pm – Acatist 

Joi 18 ian – 6.00 am – Sf. Liturghie 

Vineri 19 ian –7.00 pm – Acatist 

Sâmbătă 20 ian 

- 8.30 am – Utrenia  

- 9.30 am – Sf. Liturghie 

- 7.00 pm - Vecernia 

Duminică 21 ianuarie 
- 8.30 am – Utrenia  

- 10.00 am – Sf. Liturghie 

 

CONVOCARE 

 

Se convoacă Adunarea Generală a membrilor Catedralei Sf. Împăraţi Constantin şi Elena din 

Chicago pentru data de duminică 4 februarie 2018 ora 12.45 pm (după Sf. Liturghie).  

Agenda Adunării Generale este următoarea: 

1. Rugăciune de invocare. 

2. Cuvânt de introducere IPS Mitropolit Nicolae. 

3. Alegerea secretariatului. 

4. Prezenţa. 

5. Proces Verbal al Adunării Generale din februarie 2017. 

6. Raport de activitate pe anul 2017. 



7. Raport privind educaţia religioasă: Şcoala românească, Sunday School. 

8. Raport financiar pe anul 2017. 

9. Proiect de buget 2018. 

10. Diverse. 

 

+ Mitr. Nicolae  

Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române  

a celor două Americi 

 

BINECUVÂNTAREA CASELOR DE BOBOTEAZĂ a început 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 

 

Duminică 14 ianuarie vom relua activitățile Şcolii duminicale, imediat după Sfânta 

Împărtășanie. Şcoala de Sâmbătă își reîncepe cursurile pe data de 20 ianuarie începând cu 

orele 11.00 am. 

 

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 same story. 

http://myocn.net/wp-content/uploads/2018/01/Childrens-Word-257.pdf 

 

FOARTE FOARTE IMPORTANT 
AM PRIMIT MAI MULTE TELEFOANE DE LA VECINI. VĂ RUGĂM SĂ NU PARCAȚI 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.  


