Duminica a 5-a din Post (a Sf. Maria Egipteanca)
Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă
fac? Iar ei au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta întru
slava Ta (Marcu 10, 35-37).
Chiar în preajma Mântuitorului fiind, chiar ascultându-i cuvintele şi minunile, Apostolii
nu au înţeles că ceea ce le descoperă Învăţătorul este mult mai important şi mai valoros decât
o împărăţie pământească. Hristos le vorbea nu despre a stăpâni această lume, ci despre a ne
cunoaşte sufletul şi a-l descoperi pe Dumnezeu. Iar această cunoştinţă este legată mai mult de
smerenie decât de stăpânirea lumii, mai mult de privire sinceră asupra noastră înşine decât de
cercetare a celuilalt, mai mult de sărăcie pământească decât de slavă. Ceea ce ne îndeamnă
mereu cuvântul Mântuitorului este să ne căutăm pe noi înşine, să ne asumăm slăbiciunile, să
ne putem în valoare darul. În această perspectivă îl vom descoperi mai potrivit şi pe celălalt,
dar mai ales îl vom găsi pe Cel ce ne caută mereu şi nu ne uită niciodată.
† Mitropolit NICOLAE
Program liturgic
Joi 15 aprilie - 6.00 pm – P. Cuv. Protosinghel Dr. Hrisostom Ciuciu, Mănăstirea Putna.
Tema: Canonul Sf. Andrei Criteanul, meditație duhovnicească și imn liturgic
pe portalul de ZOOM și facebook: https://www.facebook.com/mitropolia.us/
Vineri 16 aprilie - 7.00 pm - Denia Acatistului Bunei Vestiri
Sâmbătă 17 aprilie
9:30 am– Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur; parastase de obşte
7.00 pm – Vecernia
Duminică 18 aprilie - Duminica a 5-a din Post (a Sf. Maria Egipteanca)
8:30 am – Utrenia
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
Miercuri 21 aprilie - 7.00 pm – Liturghia Darurilor mai înainte sfințite
Joi 22 aprilie – 7.00 pm - Vecernia
Vineri 23 aprilie – Sf. Mare Mucenic Gheorghe
8.30 am - Utrenia
9.30 am - Liturghia Darurilor mai înainte sfințite
7.00 pm - Acatist
Sâmbătă 24 aprilie – Sâmbăta lui Lazăr
9:30 am– Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur; parastase de obşte
7.00 pm – Vecernia
Duminică 25 aprilie – Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile)
8:30 am – Utrenia
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur
7.00 pm - Denie
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 un nou
Survey. Vă rugăm să-l completați!
The Mental Health Needs Assessment Survey, designed by experts on the Mental Health Task
Force, takes only 15 minutes and consists of approximately 30 questions. All information
you provide is completely anonymous, and the aggregate data will help the Task Force
better understand the mental health needs and experiences of the faithful in order to develop
resources and programs for enhanced ministry in your community. Please take the survey
below and encourage others in your community to take it as well.
www.assemblyofbishops.org/ministries/mental-health-task-force/.
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 1/2021 (ianuarie-martie 2021) – descărcați aici:
www.mitropolia.us/pdf/2021.04.07.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
Vrei să simţi negrăita bucurie atunci când plângi şi să spui: „Îţi mulţumesc, Doamne, că nu
m-ai trecut cu vederea şi nu mi-ai dat după păcatele mele, ci îmi dai mereu atâta bucurie”?

Vrei să vezi pe Hristos şi pe Maica Sa? Vrei să vezi Raiul încă din lumea aceasta? Rosteşte
Rugăciunea lui Iisus, şi va veni ziua în care vei spune numai rugăciunea aceasta.
Părintele Efrem Katunakiotul
Be the Bee # 173 | Redemption & Repentance (Sunday of Saint Mary of Egypt)
www.youtube.com/watch?v=ZUFgaZfSdls&list=PLbyQMR-_r8bJTrcWpWxSUPdJHdZJsq_z
G&index=174
The Children’s World – a Sunday Bulletin for Children: God has a plan!
http://myocn.net/wp-content/uploads/2021/04/Childrens-Word-426.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.

