
Duminica a 9-a după Rusalii

Mântuitorul tocmai înmulţise cele cinci pâini şi doi peşti pentru a sătura mulţimile. Nu
cu mult timp înainte tămăduise pe bolnavii lor. Acum îşi arată puterea ca Dumnezeu
poruncind vântului şi mării să se potolească. Era prea mult pentru înţelegerea celor ce-l
urmau, chiar a ucenicilor apropiaţi. Cei ce mâncaseră din rodul minunii, nu puteau acum
înţelege cine este Cel ce umblă pe mare şi are putere asupra naturii. Era oare Iisus sau o
nălucă? Stă în firea omului să caute explicaţii: de ce este necesară minunea? Pentru a aduce
alinare sau pentru a sătura stomacul sunt explicaţii pe care le acceptăm, mai ales dacă suntem
în rândul celor ce profită de minune, ca mulţimile din Evanghelie. Dar de ce să umble pe mare
şi să poruncească vântului? Minunile din Evanghelia de azi ne spun că trebuie uneori să ne
abţinem de la a pune întrebări. Dumnezeu ştie mai bine şi chiar minunea este ceva dincolo de
înţelegerea noastră raţională. Cea mai de neînţeles minune este chiar aceasta: Dumnezeu se
lasă descoperit în formele cele mai neaşteptate pentru a mişca sufletul nostru spre El. Chiar
dacă nu suntem vrednici, chiar dacă nu suntem pregătiţi, chiar dacă dorim să înţelegem ceea
ce nu este de înţeles. Împreună cu Petru găsim singurul răspuns posibil la întrebările şi
îndoielile noastre: credinţa că El este Fiul lui Dumnezeu şi a venit să ne mântuiască!

† Mitropolit NICOLAE
Program liturgic
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
Miercuri 25 aug - 7.00 pm – Acatist
Joi 26 aug – 6.00 am – Sf. Liturghie
- 6.00 pm - STUDIU BIBLIC în LIMBA ROMÂNĂ cu Pr. Ștefan Drăgoi de la
parohia Sf. Maria din Norfolk, Virginia, Sfânta Evanghelie de la Matei pe portalul de ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/83232676956?pwd=WFpFa3EzVGt5NjMybGVpcjBXZW1aQT09
Vineri 27 aug - 7.00 pm – Acatist
Sâmbătă 28 aug
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm – Vecernia
Duminică 29 august – Duminica a 10-a după Rusalii. Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul
(Post)
- 8.30 am – Utrenia
- 10.00 am – Sf. Liturghie

SAVE THE DATE! – 12 septembrie 2021, 1.00 – 8.00 pm

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


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
Domnul Însuși zice: «Împărăția cerurilor înlăuntrul vostru este» (Luca 17, 21). Dar că
împărăția este înlăuntru, ce ar arăta altceva, decât că veselia cerească a Duhului se întipărește
limpede în sufletele vrednice. Căci sufletele vrednice primesc încă de aici, împărtășirea
lucrătoare de Duh, de care vor avea parte sfinții în Împărăția lui Hristos întru lumina veșnică.
Sfântul Simeon Metafrastul

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: Jesus prayed too!
https://myocn.net/wp-content/uploads/2021/08/Childrens-Word-445.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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