Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci)
Simbolul creştinismului este Crucea, dar acest simbol este înţeles într-un mod foarte
diferit de cei ce revendică numele de creştin. Mai întâi pentru faptul că romano-catolicismul vede
mai mult suferinţa asumată de Hristos pe Cruce, în timp ce Ortodoxia biruinţa prin Cruce a
morţii. Apoi pentru faptul că asumarea plenară a condiţiei de creştin trece prin taina Crucii. Nu
putem ajunge la biruinţă fără suferinţă, adică nu putem gusta roadele mântuirii aduse de Hristos
fără să ne răstignim şi noi patimile şi neputinţele. Boldul morţii este înscris în fiinţa noastră după
păcatul lui Adam. Hristos l-a biruit în Trupul său şi ne dă şi nouă putinţa să-l biruim. Pentru
aceasta trebuie să ne luăm „crucea” acestei vieţi, adică să ne asumăm neputinţele şi să ne purtăm
responsabilităţile. Lucru deloc uşor în aceste timpuri care ne îndeamnă să căutăm mai degrabă
calea cea largă. Din totdeauna a fi creştin a însemnat o încercare de fiecare clipă. Dar cu
ajutorul Celui ce a biruit ispitele şi moartea, vom fi şi noi biruitori.
† Mitropolit NICOLAE
Program liturgic
Vineri 9 mart – Sfinții 40 de mucenici din Sevastia Armeniei - 7.00 pm – Liturghia Darurilor mai
înainte sfinţite
Sâmbătă 10 martie
8:30 am – Utrenia
9:30 am– Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur; parastase de obşte
7.00 pm - Vecernia
Duminica 11 mart - Duminica a 3-a din Post (a Sf. Cruci)
8:30 am – Utrenia
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
Miercuri 14 mart - 7.00 pm - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
Vineri 16 mart – 7.00 pm – Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
Sâmbătă 17 martie
8:30 am – Utrenia
9:30 am– Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur; parastase de obşte
7.00 pm - Vecernia
Duminica 18 mart - Duminica a 4-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul)
8:30 am – Utrenia
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
Cuvinte ale Părinților
„Ar trebui să vorbesc în primul rând despre stomac, opusul îmbuibării și despre cum se postește și cât
de mult trebuie să mănânci. Nu trebuie să spun nimic de la mine, ci numai ceea ce am primit de la
Părinții deșertului. Ei nu ne-au dat doar o singură regulă privind postul sau o singură măsură pentru
mâncat, pentru că nu toți oamenii au aceeași rezistență; vârsta, boala sau delicatețea trupului fac
diferența. Dar ei ne-au dat tuturor un singur scop: să evităm să mâncăm prea mult și să ne umplem
burțile... O regulă simplă de autocontrol pusă pe tapet de Părinți este aceasta: oprește-te din mâncat cât
încă îți este foame și nu continua până te-ai săturat.”
Sf. Ioan Casian
PELERINAJ Asia Mică, Grecia, Insula Patmos, 30 aprilie – 10 mai 2018.

Persoanele interesate să ia legatura cu Pr. Gheorghe Tiu la tel 1.416.277.4355 sau
1.519.925.5009; Email: preotgtiu@gmail.com. Programul Pelerinajului este la afizier.
OCMC Mission Team Chicago Benefit Dinner, Thurday, March 15, 2018, 6.30 pm, at St. John
the Baptist Greek Orthodox Church, 2350 East Dempster Street, Des Palines, Il, 60016. Guest
speaker Bishop Athanasius of Kisumu and all Western Kenya. $ 35 donation requested per
person. See poster in the hall.
Calendare 2018 la pangar
- calendare de perete – 5.00 USD
- calendare cu file – 8.00 USD
- calendare de buzunar – 2.00 USD
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: Christ understands!
http://myocn.net/wp-content/uploads/2018/03/Childrens-Word-265.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.

