
Duminica a 8-a după Rusalii
Adormirea Maicii Domnului

În Rugăciunea Domnească ne rugăm Tatălui ceresc să ne dea „pâinea cea de toate
zilele” sau „pâinea cea spre fiinţă”. Înţelegem din Evanghelia de astăzi că ambele traduceri
sunt corecte. Dumnezeu ne dă hrana necesară pentru a exista. Iar această hrană este nu numai
pâinea de zi cu zi, ci şi hrana spirituală, adică Sf. Împărtăşanie. Minunea înmulţirii pâinilor ne
descoperă o diferenţă cantitativă dintre hrana zilnică şi pâinea euharistică. Mântuitorul a
înmulţit pâinile pentru a satura mulţimea de bărbaţi, femei şi copii. O fărâmitură din Trupul şi
Sângele Său ne sunt suficiente ca şi hrană spirituală. Dovadă a faptului că prin hrana
trupească se manifestă multitudinea persoanelor umane, în timp ce prin cea spirituală, unitatea
lor în Trupul lui Hristos, Biserica. Dumnezeu însă se îngrijeşte de toate. Condiţia ca să fim
părtaşi la această unitate spirituală în multitudine materială este să aşezăm preocupările
noastre la locul lor după porunca Mântuitorului: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi
dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă.” (Matei 6, 33).

† Mitropolit NICOLAE
Program liturgic
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
Miercuri 18 aug - 7.00 pm – Acatist
Joi 19 aug – 6.00 am – Sf. Liturghie
Vineri 20 aug - 7.00 pm – Acatist
Sâmbătă 21 aug
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm – Vecernia
Duminică 22 august – Duminica a 9-a după Rusalii
- 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.

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
Oare ce cuvânt ar putea descrie, Maică a lui Dumnezeu, Fecioară, frumusețea ta
dumnezeiesc-strălucitoare? Căci nu e cu putință a cuprinde toate ale tale în cuget sau cuvânt,
mai presus de minte și cuvânt fiind toate. Dar a te lăuda ne este cu putință, pe tine, cea care
pentru iubirea de oameni la tine ne primești. Tu ești locașul tuturor darurilor și plinătatea a
toată frumusețea și a tot binele, icoană însuflețită a virtuții și a toată bunătatea, singura
învrednicită a cuprinde toate darurile Duhului.
Sf. Grigore Palama

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: The Theotokos is blessed!
https://myocn.net/wp-content/uploads/2021/08/Childrens-Word-444.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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