
Duminica a 4-a după Paști

„Nu ai om, dar îl ai pe Dumnezeu”, parafrazează un părinte spusele slăbănogului de la
Vitezda. Este o formulare frumoasă a nădejdii noastre că Dumnezeu nu ne părăseşte nicicum.
Când totul pare pierdut, când bolnavul este considerat de doctori pe moarte, când problemele
noastre par de nerezolvat, mai există totuşi o speranţă, Dumnezeu. Iar această speranţă de care
ne agăţăm este nu numai ultima, ci şi cea mai importantă. Credinţa în Dumnezeu ne poartă
prin această viaţă plină de probleme şi încercări, credinţa în Dumnezeu este cea care ne oferă
soluţii atunci când mintea noastră devine neputincioasă. Iar cel ce are credinţă, îl are şi pe
Dumnezeu, dar şi pe om, căci cu ochii credinţei privim altfel spre fratele nostru. De aceea,
credinţa este bunul cel mai de preţ pe care ni-l oferim unii altora, părinţii copiilor şi apoi
nepoţilor. Să dorim să dobândim şi să creştem în credinţă pentru a fi mai bogaţi şi mai
împliniţi în viaţa noastră!

† Mitropolit NICOLAE
Program liturgic
Joi 20 mai
-6.00 pm - SEARĂ DUHOVNICEASCĂ cu P. Protosinghel Ieremia, starețul Mănăstirii
Sfântul Dimitrie cel Nou din Middletown, NY. Tema: ”Plinirea Legii și a proorocilor -
Despre Hristos, din profeți.” Pe portalul YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UCNW3XJKbIVtvxhrS46gx9Jg
– 7.00 pm – Vecernia
Vineri 21 mai – Sf. Împărați Constantin și Elena
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
– 7.00 pm - Acatist
Sâmbătă 22 mai
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm – Vecernia
Duminică 23 mai – Duminica a 4-a după Paști – sărbătorirea hramului Catedralei
- 8.30 am – Utrenia
- 10.00 am – Sf. Liturghie
- 12.30 pm – masă festivă de hram și programul copiilor
Miercuri 26 mai - 7.00 pm – Acatist
Joi 27 mai – 6.00 am – Sf. Liturghie
-6.00 pm - studiu biblic - 1 Corinteni cap. 13-14 pe zoom ?????
Vineri 28 mai – 7.00 pm - Acatist
Sâmbătă 29 mai
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm – Vecernia
Duminică 30 mai – Duminica a 5-a după Paști
- 8.30 am – Utrenia
- 10.00 am – Sf. Liturghie

https://www.youtube.com/channel/UCNW3XJKbIVtvxhrS46gx9Jg


SAVE THE DATE – 29-30 mai – Memorial Day weekend - picnic la Mănăstirea
Acoperământul Maicii Domnului, Allegan, MI. Mai multe informații duminică 23 mai.

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.

PROGRAM EDUCAȚIONAL CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!
Cu binecuvântarea IPS Mitropolit Nicolae, Mitropolia Ortodoxă Română a celor două

Americi reia PROGRAMUL EDUCAȚIONAL CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!
începând cu joi 13 mai 2021, Lecția de catehism nr. 8 – Dumnezeiasca Liturghie cu Pr.
Nicolae Clempuș de la parohia Sf. Maria, Dacula, Georgia.

Acest proiect se va desfășura exclusiv în mediul virtual în FIECARE ZI de JOI din
LUNĂ, începând cu orele 6.00 PM (ora Chicago):

I. În PRIMA JOI a fiecărei luni, Pr. Dr. John Downie de la parohia Sf. Mihail din
Southbridge MA va susține un program de STUDIU BIBLIC în LIMBA ENGLEZĂ despre
cartea Apocalipsei. Lecția de studiu biblic se va desfășura pe portalul de ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/3570604649.

II. În a DOUA JOI din fiecare LUNĂ mai mulți preoții ai Mitropoliei noastre vor
susține CATEHEZE aparținând programului catehetic implementat de Mitropolia Ortodoxă
Română a celor două Americi numit CALEA. Cateheza se va desfășura pe portalul de ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/83232676956?pwd=WFpFa3EzVGt5NjMybGVpcjBXZW1aQT09

 III. În a TREIA JOI din LUNĂ, P. Cuv. Protosinghel Ieremia Berbec, starețul
Mănăstirii Sfântul Dimitrie cel Nou din Middletown, NY, susține o SEARĂ
DUHOVNICEASCĂ pe portalul YOUTUBE de mai jos și va avea două părți: o scurtă
introducere/prezentare a unei teme urmată de un dialog cu întrebări și răspunsuri.

NU ESTE NEVOIE DE ÎNSCRIERE! Intrați direct pe portalul YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UCNW3XJKbIVtvxhrS46gx9Jg
IV. În a PATRA JOI a fiecărei LUNI, Pr. Ștefan Drăgoi de la parohia Sf. Maria din

Norfolk, Virginia va susține un program de STUDIU BIBLIC în LIMBA ROMÂNĂ,
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pornind de la Sfânta Evanghelie a Sfântului Apostol și Evanghelist Matei pe portalul de
ZOOM https://us02web.zoom.us/j/83232676956.

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
”Învierea este singurul eveniment care dovedește nu numai că istoria se face cu colaborarea
unor puteri mai presus de puterile umane, ci și că istoria e destinată să fie ridicată într-un
plan superior, în planul vieții incoruptibile, în planul pnevmatizat unde domnește libertatea
spiritului uman, nu procesele uniforme ale naturii.”
Pr. Dumitru Stăniloae

Be the Bee # 175 | Our New Life in Christ (Pascha)
www.youtube.com/watch?v=FILBbpdbGHs&list=PLbyQMR-_r8bJTrcWpWxSUPdJHdZJsq
_zG&index=176

The Children’s World – a Sunday Bulletin for Children: Our Lord wants to help us!
https://myocn.net/wp-content/uploads/2021/05/Childrens-Word-432.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.
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