
Duminica a 10-a după Rusalii
Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul

„Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, i-au zis de o parte: De ce noi n-am putut să-l
scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puţina voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă:
Dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici
dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă.” (Matei, 17, 19-20).

Ne mirăm împreună cu Mântuitorul de puţina credinţă şi de neînţelegerea ucenicilor şi
mulţimilor. Vindecarea lunaticului din Evanghelia acestei duminici intervine după un şir de
minuni: schimbarea la faţă a Mântuitorului, înmulţirea pâinilor, umblarea pe mare. Ce altă
minune ar fi trebuit să facă Mântuitorul pentru ca ucenicii să înţeleagă că este Dumnezeu? Nu
minunile au lipsit, ci credinţa. Chiar mică cât un grăunte de muştar. Credinţa că persoana pe
care o urmau poate face minuni. Această credinţă se manifestă printr-o încredere totală că
ceea ce cer se împlineşte. Chiar dacă este vorba de mutarea unui munte. Problema ucenicilor,
ca şi a noastră, a celor care cerem de la Dumnezeu, este îndoiala care alterează credinţa. Oare
poate Dumnezeu să împlinească cererea noastră? Astfel cererea devine manifestarea unui
raţionament uman asupra puterii lui Dumnezeu. Să credem atunci când cerem şi vom vedea
minunea împlinindu-se!

† Mitropolit NICOLAE
Program liturgic
Joi 26 aug – 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
- 9.15 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
Miercuri 1 sept - 7.00 pm – Acatist urmat de Te Deum pentru Începutul anului bisericesc
Joi 2 sept – 6.00 am – Sf. Liturghie
– 6.00 pm - 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.
Vineri 3 sept - 7.00 pm – taina Sf. Maslu
Sâmbătă 4 sept
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm – Vecernia
Duminică 5 septembrie – Duminica a 11-a după Rusalii
- 8.30 am – Utrenia

https://us02web.zoom.us/j/83232676956?pwd=WFpFa3EzVGt5NjMybGVpcjBXZW1aQT09
https://us02web.zoom.us/j/3570604649


- 10.00 am – Sf. Liturghie

SAVE THE DATE! – 7-8 septembrie 2021 – grupul psaltic Tronos al Catedralei
Patriahale din București va fi prezent la Chicago. Vedeți afiș!
Marți 7 sept
– 7.00 pm – Vecernia
- 8.00 pm – Concert de cântări închinate Maicii Domnului
Miercuri 8 sept – Nașterea Maicii Domnului
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 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.

SAVE THE DATE! – Saturday 25 septembrie 2021, 9.00 am – Walk the walk for IOCC at
St. Andrew Greek Orthodox Church, 5469 N. Sheridan Rd Chicago IL.
Register or sponsor online at iocc.org/chicago.

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
„Nu este nimic mai sărac decât capul care face filosofie despre Dumnezeu, fără Dumnezeu.”
„Nu vorbi nimic despre Dumnezeu din cele ce nu le-ai învățat de la El însuși.”
„Este foarte primejdios să vorbești despre Dumnezeu, ceea ce îți vine în minte, oricât de
adevărate ți s-ar înfățișa cele vorbite. Cuvântul adevărat despre Dumnezeu, este numai
cuvântul lui Dumnezeu”.

mailto:cler@catedrala.org
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Sfântul Ioan Scărarul

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 Good News!
https://myocn.net/wp-content/uploads/2021/08/Childrens-Word-446.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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