Intrarea Domnului în Ierusalim. Duminica 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
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
- 1.00 PM - ÎNTÂLNIRE VIA Zoom cu ierarhii Mitropoliei Basarabiei în cadrul Anului
omagial al Pastorației românilor din afara României
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82244369979?pwd=THhTQXI0QUwzUXdjeTlpenpwTVFjZz09
Meeting ID: 822 4436 9979; Parola / Passcode: basarabia
- 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 - vom avea spre închinare icoana Maicii Domnului din Kursk
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
Luni 26 aprilie – 7.00 pm - Denie
Marţi 27 aprilie – 7.00 pm - Denie
Miercuri 28 aprilie - 7.00 pm - Denie
Joi 29 aprilie – 8.30 am – Vecernia unită cu Liturghia Sf. Vasile cel Mare
- 7.00 pm - Denia celor 12 Evanghelii
Vineri 30 aprilie – 8.30 am – Ceasurile Împărăteşti
- 6.30 pm – Denia Prohodului Domnului
Sâmbătă 1 mai - 8.30 am – Vecernia unită cu Liturghia Sf. Vasile cel Mare
- 11.40 pm – Canonul Sâmbetei celei Mari
Programul Sf. Paști
Duminică 2 mai – Învierea Domnului (Sfintele Paşti)
- 12.00 am – Slujba Învierii Domnului
- 1.30 am – Sf. Liturghie
- 3.00 pm – Slujba Vecerniei (a doua Înviere)

Luni 3 mai – Sf. Paști
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
Marți 4 mai – Sf. Paști
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
Joi 6 mai - 9.00 am– Sf. Liturghie pan-ortodoxă la parohia greacă Sf. Dimitrie din O’Plaine
Rd, Libertyville IL 60048. Rezervări la https://tinyurl.com/2tswd8pz. Join us for a lamb roast
after Liturgy! Vezi Poster la avizier.
Vineri 7 mai – Izvorul Tămăduirii
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie urmată de sfințirea apei
- 7.00 pm – taina Sf. Maslu
Săptămâna aceasta sunteți invitați la două evenimente importante:
1. Vineri 23 aprilie ora 1.00 PM ÎNTÂLNIRE VIA Zoom cu ierarhii Mitropoliei
Basarabiei în cadrul Anului omagial al Pastorației românilor din afara României
Vom avea binecuvântarea să-l ascultăm pe IPS Mitropolit Petru, PS Antonie și PS Veniamin și
să înțelegem realitățile prin care trec frații noștri de peste Prut.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82244369979?pwd=THhTQXI0QUwzUXdjeTlpenpwTVFjZz09
Meeting ID: 822 4436 9979; Parola / Passcode: basarabia
2.
Sâmbătă 24 aprilie ora 7.00 pm – vom avea spre închinare la slujba Vecerniei
icoana Maicii Domnului din Kursk prin bunăvoința IPS Arhiepiscop Peter al Episcopiei de
Midwest a ROCOR.
Istoria acestei icoane o puteți citi aici: www.ourladyofkursk.org/icon_history.
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
„Care dintre voi n-ar vrea să fie ca acelea şi să cuprindă picioarele lui Iisus? Puteţi şi acum,
toţi câţi vreţi! Puteţi să-I cuprindeţi nu numai picioarele, ci şi mâinile, şi capul acela sfânt,
împărtăşindu-vă, cu cuget curat, cu înfricoşătoarele taine. Nu numai aici pe pământ; ci Îl veţi
vedea şi în ziua aceea a judecăţii, cu slava aceea nespusă.”
Sf. Ioan Gură de Aur
Be the Bee # 174 | Be Joyful and Gentle (Palm Sunday)
www.youtube.com/watch?v=hIExjdQ_PaE&list=PLbyQMR-_r8bJTrcWpWxSUPdJHdZJsq_
zG&index=175
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.

