Duminica a 3-a din Post (a Sf. 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. Dintotdeauna a fi creştin a însemnat o încercare.
Cu ajutorul Celui ce a biruit ispitele şi moartea, vom fi şi noi biruitori!
† Mitropolit NICOLAE
Program liturgic
Vineri 2 aprilie - 7.00 pm – taina Sf. Maslu și Molitfele Sf. Vasile cel Mare
Sâmbătă 3 aprilie
9:30 am– Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur; parastase de obşte
7.00 pm – Vecernia
Duminica 4 aprilie - Duminica a 3-a din Post (a Sf. Cruci)
8:30 am – Utrenia
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
Miercuri 7 aprilie - 7.00 pm - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
Joi 8 aprilie - 6.00 pm – P. Cuv. Arhimandrit Melchisedec, starețul Mănăstirii Lupșa, Alba.
Tema: Lucrarea și cunoștința, pași către cer pe Scara Sf. Ioan
pe portalul de ZOOM și facebook: https://www.facebook.com/mitropolia.us/
Vineri 9 aprilie - 7.00 pm - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
Sâmbătă 10 aprilie
9:30 am– Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur; parastase de obşte
7.00 pm – Vecernia
Duminica 11 aprilie - Duminica a 4-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul)
8:30 am – Utrenia
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
În cadrul programului educațional CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA, Mitropolia Ortodoxă
Română a celor două Americi vă invită la Serile duhovnicești ale Postului Sf. Paști.
Programul anunțat în FIECARE ZI de JOI din LUNĂ, ora 7.00 pm (EST)/6.00 PM
CDT/4.00 pm (PST) cuprinde acum 4 seri duhovnicești cu invitați din România după
următorul program:
● 25 martie – P. Cuv. Arhimandrit Melchisedec, starețul Mănăstirii Putna.
Tema: Maica Domnului, ocrotitoarea creștinilor în vremuri de încercare
● 1 aprilie - P. Cuv. Arhimandrit Ioan, starețul Mănăstirii Popauți, Botoșani.
Tema: Sf. Cuv. Maria Egipteanca, model de pocăință întru răbdare
● 8 aprilie – P. Cuv. Arhimandrit Melchisedec, starețul Mănăstirii Lupșa, Alba.
Tema: Lucrarea și cunoștința, pași către cer pe Scara Sf. Ioan
● 15 aprilie – P. Cuv. Protosinghel Dr. Hrisostom Ciuciu, Mănăstirea Putna.
Tema: Canonul Sf. Andrei Criteanul, meditație duhovnicească și imn liturgic

Întâlnirile vor avea loc pe portalul de ZOOM
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.
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.
A apărut Revista Credința 4/2020 (octombrie-decembrie 2020) – descărcați aici:
www.mitropolia.us/pdf/2021.01.02-faith.pdf
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
„Calea lui Dumnezeu este crucea de fiecare zi, căci nimeni nu s-a suit la cer cu răsfăț (tihnă).
Calea tihnei știm unde sfârșește, iar pe cel ce se scufundă pe sine în Dumnezeu, nu-l vrea
Dumnezeu să fie niciodată fără grijă. Însă el trebuie să fie cu grijă pentru adevăr. Și din
aceasta se cunoaște că este sub grija lui Dumnezeu, că-i trimite pururi suferințe.”
Sfântul Isaac Sirul
Be the Bee # 170 | The Light of Orthodoxy (Sunday of Saint Gregory Palamas)
www.youtube.com/watch?v=3T-F-qGNifE&list=PLbyQMR-_r8bJTrcWpWxSUPdJHdZJsq_z
G&index=172

The Children’s World – a Sunday Bulletin for Children: Take up your Cross!
http://myocn.net/wp-content/uploads/2021/03/Childrens-Word-425.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.

