
Duminica a 7-a după Rusalii

Cei doi orbi vindecaţi primesc porunca să nu spună nimănui cine este cel care le-a
adus tămăduire. Dar ei îndată au vestit în tot ţinutul. Puteau oare să tacă? Puteau oare să ţină
ascuns faptul că l-au întâlnit pe Dumnezeu şi au primit vindecare? Ceea ce au primit cei
bolnavi nu a fost numai o vindecare trupească, ci o schimbare a întregii fiinţe. Nu mai puteau
tace, Dumnezeu le-a dezlegat nu numai neputinţa ne-vederii, ci şi pe cea a limbii. Au devenit
propovăduitori ai prezenţei şi lucrării lui Dumnezeu pe pământ printre oameni.

Ne punem întrebarea de ce oare numai aceşti tămăduiţi au ajuns la recunoaşterea
acestei lucrări. Unde sunt învăţătorii poporului evreu, unde sunt cei ce au asistat în atâtea
rânduri la vindecările pe care Iisus le-a făcut? Diferenţa este aceea a modului cum dorim să
primim lucrarea lui Dumnezeu, să o recunoaştem, să o lăsăm să rodească în viaţa noastră.
Răspunsul aşadar este libertatea noastră pe care nu întotdeauna ştim să o folosim corect. Iar
Dumnezeu Creatorul respectă lucrarea mâinilor Sale, omul creat liber!

† Mitropolit NICOLAE
Program liturgic
Vineri 6 aug - 7.00 pm – taina Sf. Maslu
Sâmbătă 7 aug
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm – Vecernia
Duminică 8 august – Duminica a 7-a după Rusalii
- 8.30 am – Utrenia
- 10.00 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm – Paraclisul Maicii Domnului
Luni 9 aug - 7.00 pm – Paraclisul Maicii Domnului
Marți 10 aug - 7.00 pm – Paraclisul Maicii Domnului
Miercuri 11 aug - 7.00 pm – Paraclisul Maicii Domnului
Joi 12 aug - 6.00 pm – Lecția de catehism – Biblia, rugăciunea și postul cu Pr. Valentin Ilieș
de la parohia Sf. Ioan Casian, San Antonio, TX - pe portalul de ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/83232676956?pwd=WFpFa3EzVGt5NjMybGVpcjBXZW1aQT09
- 7.00 pm – Paraclisul Maicii Domnului
Vineri 13 aug - 7.00 pm – Paraclisul Maicii Domnului
Sâmbătă 14 aug
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm – Prohodul Maicii Domnului
Duminică 15 august – Adormirea Maicii Domnului
- 8.30 am – Utrenia
- 10.00 am – Sf. Liturghie

SAVE THE DATE! – 12 septembrie 2021, 1.00 – 8.00 pm
Picnic organizat de Catedrala noastră la St Sava Serbian Orthodox Monastery, 32377 N.
Milwaukee Avenue, Libertyville, IL 60048.

https://us02web.zoom.us/j/83232676956?pwd=WFpFa3EzVGt5NjMybGVpcjBXZW1aQT09


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
"Roadele iubirii sunt: a face bine aproapelui din toată inima, a răbda îndelung, a fi cu
îngăduință și a folosi lucrurile cu dreaptă judecată."
Sf. Maxim Mărturisitorul

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: Can you keep a secret?
https://myocn.net/wp-content/uploads/2021/08/Childrens-Word-443.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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