
Duminica a 6-a din Post (a Floriilor) 

 

Mântuitorul intră în Ierusalim călare pe un asin ca să vestească tuturor pacea. Pacea lui 

Dumnezeu, care înseamnă împăcare cu Dumnezeu, cu noi înşine şi cu semenii. Asinul era 

simbolul păcii şi ar fi trebuit înţeles de toţi ca atare. Dar Cel ce vine să aducă pacea este acuzat 

de complot împotriva stăpânirii, chiar dacă cei ce aduceau aceste acuze erau cu totul ostili acestei 

stăpâniri străine. Cel ce a venit să aducă pacea omului cu Dumnezeu este acuzat de blasfemie 

înaintea lui Dumnezeu. Cel ce a venit să ne aducă pace şi tămăduire sufletelor este scuipat şi 

pălmuit ca unul care ar fi fost nedemn de numele de om. Cel ce a venit să ne aducă adevărata 

împăcare izvorâtă din iubire a fost răstignit ca un tâlhar şi ca un potrivnic semenilor săi. Crucea 

Mântuitorului este semnul răutăţii omenirii către Cel Bun şi Iubitor. Iar Învierea este semnul 

biruinţei lui Dumnezeu asupra acestei răutăţi şi întoarcerii ei întru adevărată pocăinţă. 

† Mitropolit NICOLAE 

 

Program liturgic  

Vineri 30 mart – 7.00 pm – Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite 

Sâmbătă 31 martie – Sâmbătă lui Lazăr 

8:30 am – Utrenia 

9:30 am– Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur; parastase de obşte 

7.00 pm - Vecernia 

Duminica 1 aprilie – Duminica a 6-a din Post (Floriile) 

8:30 am – Utrenia 

10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur 

1.00 pm – moment artistic cu copiii de la Sunday School 

7.00 pm - Denie 

Săptămâna Patimilor: 

Luni 2 aprilie – 7.00 pm - Denie 

Marţi 3 aprilie – 7.00 pm - Denie 

Miercuri 4 aprilie - 7.00 pm- Denie 

Joi 5 aprilie – 8.30 am – Vecernia unită cu Liturghia Sf. Vasile cel Mare. 

          - 7.00 pm - Denia celor 12 Evanghelii. 

Vineri 6 aprilie – 8.30 am – Ceasurile Împărăteşti. 

                   - 6.30 pm – Denia Prohodului Domnului. 

Sâmbătă 7 aprilie - 8.30 am – Vecernia unită cu Liturghia Sf. Vasile cel Mare. 

- 11.40 pm – Canonul Sâmbetei celei Mari. 

Duminică 8 aprilie – Învierea Domnului (Sfintele Paşti) 

- 12.00 am – Slujba Învierii Domnului 

- 1.30 am – Sf. Liturghie  

- 3.00 pm – Slujba Vecerniei (a doua Înviere) 

Luni 9 aprilie – Sf. Paști  

- 8.30 am – Utrenia 

- 10.00 am – Sf. Liturghie 

Marți 10 aprilie – Sf. Paști 

- 8.30 am – Utrenia 

- 10.00 am – Sf. Liturghie 

Vineri 13 aprilie – Izvorul Tămăduirii 



- 8.30 am – Utrenia 

- 9.30 am – Sf. Liturghie urmată de sfințirea apei 

- 7.00 pm – taina Sf. Maslu 

 

Cuvinte ale Părinților 

”Bucuriile cerului ne vin prin Biserică. Nici o putere de pe pământ nu poate da poporului bucuria 

și mângâierea, pacea și puterea pe care o dă Biserica lui Hristos lumii, oamenilor, sufletelor, 

familiilor.”  

IPS Arhiepiscop Justinian Chira  

 

Sâmbătă 31 martie, între orele 11.00 am și 1.00 pm sunteți invitați, cu mic si mare, la un 

workshop de încondeiere și vopsire a ouălelor de Paști, sub coordonarea d-nei Maria Lipan și 

a doamnelor profesoare la la Sunday School. Părinții sau bunicii doritori să ajute și chiar să vină 

cu îmbunătățiri și tehnici tradiționale reprezentative din zonele de proveniență sunt așteptați cu 

mare drag. Nu vor fi alte activități la Școala de Sâmbătă pe 31 martie. 

 

Produse tradiționale de Sf. Paști – duminică 1 aprilie după Sf. Liturghie 

- cozonaci cu nucă, mac sau rahat – 18.00 USD 

- pâine – 5.00 USD 

 

Sunteți bineveniți să donați pentru împodobirea cu flori a Catedralei în ziua Prohodului 

Domnului. Vă mulțumim! 

 

Curățenie în Sâmbătă lui Lazăr, 31 martie – avem nevoie de ajutorul credincioșilor pentru 

curățenie generală în biserică și clădire după Sf. Liturghie. Vă mulțumim! 

 

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. 

 

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. Following Christ—today and always! 

http://myocn.net/wp-content/uploads/2018/03/Childrens-Word-268.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.  

mailto:preotgtiu@gmail.com
http://myocn.net/wp-content/uploads/2018/03/Childrens-Word-268.pdf

