
Duminica a 4-a după Rusalii

Credinţa sutaşului din Capernaum, a unui păgân deci, oferă Mântuitorului prilejul să
ne avertizeze asupra nepotrivitei înţelegi a “alegerii de sus”. Poporul evreu fusese ales ca din
sânul lui să se nască Răscumpărătorul lumii. Dar nu l-a primit şi nu l-a recunoscut ca atare.
Drept pentru care nu şi-a împlinit alegerea. Noul popor ales este format din toţi care au
împlinit acest lucru, recunoşterea şi mărturisirea lui Iisus ca Mesia. Aceştia sunt creştinii şi
aceştia vor beneficia de roadele alegerii, «vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în
împărăţia cerurilor». Dar de această nouă alegere, ca şi de prima, nu vom beneficia automat,
numai pentru că purtăm numele de creştini, pentru că am devenit fii ai Împărăţiei. Împărăţia
cerurilor se dobândeşte cu strădanie, luptând să împlinim poruncile lui Dumnezeu, chiar dacă
vremurile nu ne mai vorbesc şi nu ne mai îndeamnă la acest lucru. Avertismentul
Mântuitorului este valabil deapururi. Să veghem să-l ascultăm, să veghem la noi înşine cum
intrăm în Biserică, pentru a nu fi aruncaţi «în întunericul cel mai din afară».

† Mitropolit NICOLAE
Program liturgic
Vineri 16 iulie – 7.00 pm - Acatist
Sâmbătă 17 iulie
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm – Vecernia
Duminică 18 iulie – Duminica 4-a după Rusalii
- 8.30 am – Utrenia
- 10.00 am – Sf. Liturghie
Luni 19 iulie – 7.00 pm – Vecernie
Marți 20 iulie – Sf. Proroc Ilie Tesviteanul
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
Miercuri 21 iulie - 7.00 pm – Acatist
Vineri 23 iulie – 7.00 pm - Acatist
Sâmbătă 24 iulie
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm – Vecernia
Duminică 25 iulie – Duminica 5-a după Rusalii
- 8.30 am – Utrenia
- 10.00 am – Sf. Liturghie

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.

ROYA Summer Retreat July 30th-August 2nd, 2021 at the Protection of the Mother of God
Monastery, Allegan, MI.
Theme: The Mother of God: In the World, not of the World.
Host: Rev. Fr. Petru Neaga
Speaker: Protosyngellos Ieremia, St. Dimitrios the New Monastery, Middletown, NY.
Age: 17-30; Price: 100 $
Contact: rorthodoxyouth@gmail.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.

A apărut Revista Credința 2/2021 (aprilie-iunie 2021) – descărcați aici:
https://mitropolia.us/pdf/2021.07.13.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
„Dacă Îl iubești sincer pe Dumnezeu și vei rămâne cu tărie în această dragoste, nici o patimă
nu te va stăpâni.″
Sfântul Simeon Noul Teolog

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: You are the light of the World!
https://myocn.net/wp-content/uploads/2021/07/Childrens-Word-440.pdf
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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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