
Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților)

În prima duminică după Rusalii, după trimiterea Duhului cel Preasfânt în lume, îi
pomenim pe toţi sfinţii, pe cei cunoscuţi şi cinstiţi în calendarul ortodox, dar şi pe cei
necunoscuţi, ştiuţi numai de Dumnezeu. Îi pomenim pe toţi cei care au împlinit porunca
Mântuitorului de a-L mărturisi în această lume, prin cuvânt, prin faptă, prin exemplu. Pe toţi
cei care au ţinut la dragostea de Dumnezeu şi la credinţa în Hristos mai mult decât la bucuriile
vremelnice ale acestei lumi sau chiar mai mult decât la familie, dacă familia s-a arătat
necredincioasă. Dar această pomenire acum, imediat după Pogorârea Duhului Sfânt, ne duce
cu gândul la faptul că tot Duhul trimis de Tatăl i-a arătat pe toţi aceşti sfinţi mărturisitori, tot
Duhul le-a dat ce să vorbească, tot Duhul i-a întărit în ispite şi în persecuţii. Duhul pe care
Tatăl ni-l trimite fiecăruia dacă îl cerem, dacă dorim să-l păstrăm, dacă dorim să ne lăsăm
modelaţi de El. Duhul este cel care ne readuce aproape de Dumnezeu. Căci sfinţenia este
atributul lui Dumnezeu, iar oamenii devin sfinţi prin apropierea lor de Dumnezeu, izvorul
sfinţeniei. Prin Duhul lui Dumnezeu dăruit nouă putem deveni şi noi sfinţi, ca toţi cei ce au
fost dăruiţi de-a lungul secolelor şi pe care îi cinstim în această duminică.

† Mitropolit NICOLAE

Program liturgic
Joi 24 iunie -6.00 pm - studiu biblic - 1 Corinteni cap. 15-16 pe zoom
https://us04web.zoom.us/j/2996272665
Vineri 25 iunie – 7.00 pm - Acatist
Sâmbătă 26 iunie
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm – Vecernia
Duminică 27 iunie – Duminica I-a după Rusalii (a Tuturor Sfinților)
- 8.30 am – Utrenia
- 10.00 am – Sf. Liturghie
Luni 28 iunie – 7.00 pm – Vecernia
Marți 29 iunie – Sf. Apostoli Petru și Pavel
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
Miercuri 30 iunie – 7.00 pm – Acatist
Joi 1 iulie – 6.00 pm - STUDIU BIBLIC în LIMBA ENGLEZĂ despre cartea Apocalipsei
oferit de Pr. John Downie pe portalul de ZOOM https://us02web.zoom.us/j/3570604649.
Vineri 2 iulie – Sf. Ioan Maximovici
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
– 7.00 pm - Acatist
Sâmbătă 3 iulie
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm – Vecernia
Duminică 4 iulie – Duminica 2-a după Rusalii (a Sfinților Români și Americani)
- 8.30 am – Utrenia

https://us04web.zoom.us/j/2996272665
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- 10.00 am – Sf. Liturghie
- 12.00 pm – Te Deum pentru Ziua Americii

Tabără de zi – luni 26 iulie, vineri 30 iulie 2021
Școala duminicală va organiza două zile de tabără la proprietatea doamnei Maria Lipan,
situată in Bristol, Wisconsin. Tematica taberei este “Biserica din sufletulul copilului”.
Tabăra se va desfașura de la 8:30 am - 2:30 pm (plecarea de la Catedrală la 8:30 am, ridicarea
de la Catedrală a copiilor la 4:30pm). Putem oferi transport pentru 15 - 20 de copii.
Se pot înscrie copiii cu vârsta între 7-14 ani. Numărul de locuri - 20. 
Costul taberei este de 25 de dolari. Copiii trebuie să își aducă lunch și snack.
Vom reveni pe parcurs cu informatii importante pentru copiii care s-au înscris (formulare
medicale, lucruri necesare etc)
Perioada de înscriere: 14 iunie - 14 iulie.
Persoana de contact este doamna Elena Serban, e-mail: eliserban@yahoo.com.

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
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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,
pornind de la Sfânta Evanghelie a Sfântului Apostol și Evanghelist Matei pe portalul de
ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/83232676956?pwd=WFpFa3EzVGt5NjMybGVpcjBXZW1aQT09

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
”Biserica este o realitate evanghelică în cursul istoriei: Biserica este plină și preaplină de
păcătoși. Nu cumva aflarea lor în Biserică micșorează, vatămă, desființează sfințenia ei? Nu,
nicidecum și în niciun fel, fiindcă neîmpuținată și neschimbată este sfințenia Domnului Iisus -
Capul ei și a Duhului Sfânt, sufletul ei și a Dumnezeieștii ei învățături și a Tainelor ei și a
faptelor ei bune. Biserica îi rabdă pe păcătoși, îi acoperă sub aripile ei și îi învață, ca să-i
trezească și să-i îndemne la pocăință, la însănătoșire și schimbare la față, duhovnicească; iar ei
nu împiedică Biserica să fie Sfântă.”
Sf. Iustin Popovici

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: Saints are like Stars!
https://myocn.net/wp-content/uploads/2021/06/Childrens-Word-437.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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