Duminica a 17-a după Rusalii
Femeia cananeiancă ne reprezintă pe fiecare dintre noi, pe cei bolnavi, pe cei
neputincioşi, pe toţi cei aflaţi în necaz şi care strigăm către Mântuitorul: Miluieşte-mă Doamne,
Fiul lui David. În această cerere către Dumnezeu trebuie să fim îndrăzneţi, stăruitori, credincioşi
că Dumnezeu ne va răspunde. Toate acestea reprezintă o anumită atitudine a noastră către
Dumnezeu, atitudine ce ne arată ca pe fiinţe rugătoare şi credincioase. Vindecarea şi ajutorul nu
pot veni decât de la Cel ce dăruieşte viaţa. Dacă acest gând ne călăuzeşte în această viaţă, vom
îndrăzni şi vom cere şi vom striga ca şi femeia cananeiancă „Doamne ajută-mă” şi vom afla
răspuns.
† Mitropolit NICOLAE
Program liturgic
Joi 11 feb – 6.00 pm - studiu biblic - 1 Corinteni cap. 11-12 pe zoom ?????
Vineri 12 feb – 7.00 pm – Acatist
Sâmbătă 13 feb
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm - Vecernia
Duminică 14 feb – Duminica a 17-a după Rusalii
- 8.30 am – Utrenia
- 10.00 am – Sf. Liturghie
- 12.30 pm - Adunarea Generală a membrilor Catedralei
Miercuri 17 feb – 7.00 pm - Acatist
Joi 18 feb – 6.00 am – Sf. Liturghie
-6.00 pm - SEARĂ DUHOVNICEASCĂ cu P. Protosinghel Ieremia, starețul Mănăstirii
Sfântul Dimitrie cel Nou din Middletown, NY. Tema: ”Plinirea Legii și a proorocilor Despre Hristos, din profeți.” Pe portalul YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UCN025NXERrwaRTIfGPIDiaw
Vineri 19 feb – 7.00 pm – Acatist
Sâmbătă 20 feb
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm - Vecernia
Duminică 21 feb – Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului) –
Începutul Triodului
- 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 14 februarie 2021 ora 12.30 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 2020.
6. Raport de activitate pe anul 2020.
7. Raport privind educaţia religioasă: Şcoala românească, Sunday School.
8. Raport financiar pe anul 2020.
9. Proiect de buget 2021.
10. Alegerea Consiliului Catedralei.
11. Diverse.
+ Mitropolit Nicolae
Lista membrilor Catedralei este afișată la avizier. Pentru orice întrebare vă rugăm să vă
adresați dlui Viorel Moroșan. Comisia pentru propuneri pentru Consiliul Catedralei
este alcătuită din dna preoteasă Sanda Cărbune tel: 773.808.4185 și Maria Ciocan tel:
773.988.5303.
Adunarea Episcopilor Ortodocşi Canonici din Statele Unite ale Americii a lansat noul
Catalog online al specialiştilor creștini ortodocși din domeniul sănătăţii mintale.
Catalogul permite celor interesaţi să identifice, pe baza codului poştal introdus, speciliştii din
domeniul sănătăţii mintale autorizaţi în statul american unde îşi au domiciliul. În lista
respectivă sunt publicate detalii privind domeniul de activitate, precum şi informaţii de
contact.
www.assemblyofbishops.org/directories/mental-health/
Persoanele care fac parte din acest grup de specialiști pot aplica pentru a fi trecuți în catalog
aici: www.assemblyofbishops.org/directories/mental-health/for-providers.
NOU LA PANGAR - CALENDARE 2021
- calendare de perete – 5.00 USD
- calendare cu file – 10.00 USD
- calendare de buzunar – 2.00 USD
PROGRAM EDUCAȚIONAL CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!
Atenție, nouă adresă de ZOOM!
Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi va desfășura un PROGRAM
EDUCAȚIONAL pe cel puțin 12 luni, destinat educației religioase a credincioșilor și a
înțelegerii în profunzime a adevărurilor de credință. Acest proiect se adresează credincioșilor
parohiilor Mitropoliei și se va desfășura exclusiv în mediul virtual în FIECARE ZI de JOI
din LUNĂ, începând cu orele 6.00 PM CDT (ora Chicago):
I. În PRIMA JOI a fiecărei luni, începând cu data de 3 decembrie 2020, Pr. Dr. John
Downie de la parohia Sf. Mihail din Southbridge MA va susține un program de
STUDIU BIBLIC în LIMBA ENGLEZĂ, pornind de la cartea Apocalipsei (pe
portalul de ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/83232676956?pwd=WFpFa3EzVGt5NjMybGVpcjBXZW1
aQT09).
II. În a DOUA JOI din fiecare LUNĂ, în perioada noiembrie 2020-octombrie 2021, mai
mulți preoții ai Mitropoliei noastre vor susține CATEHEZE aparținând programului
catehetic implementat de Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi numit

CALEA. Programul complet al tuturor catehezelor îl puteți găsi aici. Cateheza se va
desfășura pe portalul de ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/83232676956?pwd=WFpFa3EzVGt5NjMybGVpcjBXZW1
aQT09.
III.
În a TREIA JOI din LUNĂ începând cu data de 19 noiembrie 2020, P. Cuv.
Protosinghel Ieremia Berbec, starețul Mănăstirii Sfântul Dimitrie cel Nou din
Middletown, NY, va susține o SEARĂ DUHOVNICEASCĂ.
IV.
În a PATRA JOI a fiecărei LUNI, începând cu data de 26 noiembrie 2020, Pr.
Ștefan Drăgoi de la parohia Sf. Maria din Norfolk, Virginia va susține un program de
STUDIU BIBLIC în LIMBA ROMÂNĂ, pornind de la Sfânta Evanghelie a Sf.
Evanghelist Matei (pe portalul de ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/83232676956?pwd=WFpFa3EzVGt5NjMybGVpcjBXZW1
aQT09).
Acest program este o completare a programului de studiu biblic și lecții de catehism
pe care-l desfășurăm în Catedrala noastră și se adresează celor care nu au putut
participa până acum la acest program.
Slujbele din zilele de sărbătoare peste săptămână, sâmbătă și duminică vor continua să fie
transmise live online pe situl www.biserica.tv.
Pomelnicul familiei pentru Sf. Liturghie, Sf. Maslu și slujba parastaselor poate fi trimis
prin poștă la adresa 5406 N. Newland Ave. Chicago IL 60656 sau prin email la
cler@catedrala.org. Orice donație pentru susținerea Catedralei este binevenită și poate fi
făcută prin poștă sau direct prin Paypal/credit card pe situl Catedralei
www.catedrala.org rubrica donații.
● În fiecare săptămână MARȚI ȘI JOI SEARA la orele 8.00 PM până când epidemia va
trece, preoții și credincioșii parohiilor Mitropoliei sunt îndemnați să citească acasă
Paraclisul Maicii Domnului.
SAVE THE DATE! Familia Maria, Paul, Anna și Nicole Cohuț vă invită la ZILELE
ZĂPEZII pe proprietatea familiei 20615 CTH-JB. Bristol, WI 53104 duminică 21
februarie 2021 începând cu ora 2.00 pm: Pentru informații și înscrieri, vă rugăm să o
contactați pe Maria Lipan la 414.215.7684. Vezi anunț la avizier.
A apărut Revista Credința 4/2020 (octombrie-decembrie 2020) – descărcați aici:
www.mitropolia.us/pdf/2021.01.02-faith.pdf
În timpul Adunării Generale de duminică 14 februarie vor fi organizate activități pentru
copii în sălile de clasă. Școala duminicală VA fi reluată duminică 21 februarie 2021.
Informații AROLA
Dacă doriți să fiți la curent cu activitățile Organizației Doamnelor din Mitropolie (AROLA)
vă rugăm să o contactați pe Adriana Obreja pentru a-i oferi adresa de email.

Saint Paraskeva Orthodox Charity - ajută permanent copii din România și vă invită să
vă alăturați acestui efort prin donațiile dvs direct pe websitul
asociației: www.spcharity.org.
Cuvinte ale Părinților
„Fii optimist, încrede-te fără rezervă în Pronia Dumnezeiască. Roagă-te necontenit, lasă-te în
voia lui Dumnezeu, mulțumește pentru toate. Bucură-te dacă Domnul te-a găsit vrednic de
încercare. Suferința este de trebuință și pentru cel ce suferă și pentru mai binele întregii lumi.”
Părintele Petroniu de la Prodromu, Mt. Athos
Be the Bee #164 | The Ministry of Listening!
https://www.youtube.com/watch?v=eUtoHQReYcQ
The Children’s World – a Sunday Bulletin for Children: Now is the time!
http://myocn.net/wp-content/uploads/2021/02/Childrens-Word-417.pdf
NEW: LIVE Adult Education: Shared Experience of the Orthodox Christian Faith
http://myocn.net/adult-education-shared-experience-orthodox-christian-faith/
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.

