Duminica a 22-a după Rusalii
În această parabolă rostită de Mântuitorul aflăm motivul necredinţei iudeilor în
Dumnezeirea Sa. Cunoşteau Legea lui Moise, dar nu ascultau de ea. Ceea ce i-a condus la
necredinţă, chiar dacă Hristos a înviat şi a biruit moartea arătându-se Dumnezeu.
Acelaşi drum îl parcurge fiecare creştin. Ca să ajungă să creadă în Învierea lui Hristos,
trebuie să cerceteze Scriptura şi să o asculte. Credinţa în Înviere, a lui Hristos şi a noastră, este
darul pe care îl primim după ce am fost pătrunşi de Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt ne
revendică, în sensul unei responsabilităţi faţă de noi şi de lume pe care o asumăm atunci când
ascultăm Cuvântul. Firea noastră se schimbă şi Vestea cea bună a Învierii nu ne mai prinde
sceptici şi neîncrezători, ci dispuşi la credinţa care vine din ascultare. Mântuitorul ne arată astfel
Calea: să ascultăm Cuvântul ca să dobândim credinţa!
† Mitropolit NICOLAE
Program liturgic
Vineri 30 oct - 7.00 pm – Acatist
Sâmbătă 31 oct – Sâmbăta morților – Moșii de toamnă
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie și parastase
- 7.00 pm – Vecernia
Duminică 1 noiembrie – Duminica a 22-a după Rusalii
- 8.30 am – Utrenia
- 10.00 am – Sf. Liturghie
Miercuri 4 noi – 7.00 pm – Acatist
Joi 5 noi – 6.00 am – Sf. Liturghie
Vineri 6 noi - 7.00 pm – taina sf. maslu
Sâmbătă 7 noi
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm – Vecernia
Duminică 8 noi – Duminica a 24-a după Rusalii. Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil
- 8.30 am – Utrenia
- 10.00 am – Sf. Liturghie
Luni 9 noi – Sf. Ierarh Nectarie de la Eghina
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
Slujbele din z ilele 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.

● În fiecare săptămână MARȚI ȘI JOI SEARA la orele 8.00 PM până când epidemia va
trece, preoții și credincioșii parohiilor Mitropoliei sunt îndemnați să citească acasă
Paraclisul Maicii Domnului.
A apărut Revista Credința 3/2020 (iulie-septembrie 2020) – descărcați aici:
https://www.mitropolia.us/pdf/2020.10.07.pdf
Sunday School s-a redeschis duminică 27 septembrie 2020 cu respectarea regulilor statului
Illinois privind participarea în persoană a copiilor la activitățile de grup. Înscrierile au loc
duminical după Sf. Liturghie în sala socială! Taxa se poate plăti la înscriere. Avem marea
rugăminte să citiți regulile privind participarea la Sunday School pentru siguranța fiecărui
copil/tânăr și a fiecărui părinte. Vă mulțumim de înțelegere!
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
„Prin firea sa Dumnezeu-omenească, Biserica este, fără îndoială, un organism fără asemănare în
lumea pământească. În această fire a ei este și sfințenia ei. De fapt, ea este atelierul
Dumnezeu-omenesc al sfințirii oamenilor și al sfințirii, prin oameni, a celorlalte zidiri. Ea este
sfântă ca trup Dumnezeu-omenesc al lui Hristos, căruia Însuși Hristos Îi este cap fără de moarte,
iar Duhul Sfânt îi este suflet fără de moarte.”
Sfântul Iustin Popovici
Be the Bee is back with new episodes: #153 | Is Self-Care selfish?
www.youtube.com/watch?v=3RqrHnT1wxo&list=PLbyQMR-_r8bJTrcWpWxSUPdJHdZ
Jsq_zG&index=154
Announcing Series on Mental Health and Orthodox Christianity
The Assembly of Canonical Orthodox Bishops of America has worked with OCAMPR through
the Mental Health Task Force to develop a series on Mental Health and Orthodox Faith. This is a
topic that many of our OCAMPR members have been engaging for years, but we have always
been a minority voice in our Church and parishes. Now we are getting the word out as an effort
to raise awareness, invite conversations, and facilitate teaching and learning about our Orthodox
faith.
Here’s the link to Episode #6 on "Understanding Suicide":
www.youtube.com/watch?v=ZVQvrw-rffE
The Children’s World – a Sunday Bulletin for Children: How to be rich!
http://myocn.net/wp-content/uploads/2020/10/Childrens-Word-403.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.

