Duminica a 24-a după Rusalii
Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil
Sărbătoarea închinată Soborului Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavriil şi a tuturor puterilor
cereşti a fost stabilită la Sinodul ţinut la Laodiceea, în secolul al IV-lea. Al 35-lea canon al
acestui Sinod opreşte închinarea la îngeri, în locul închinării ce se cuvine lui Hristos. Nu pentru
că îngerilor nu se cuvine închinare, ci pentru că această închinare trebuie să fie cea potrivită celor
ce slujesc pururea în jurul tronului Împăratului cerurilor. S-a stabilit atunci ziua de 8 noiembrie
ca sărbătoare închinată tuturor puterilor cereşti.
Sfânta Scriptură ne descoperă că îngerii sunt creaturi ale lui Dumnezeu, fără trupuri
materiale, trimişi, după cum le este numele, să vestească oamenilor voia lui Dumnezeu. Sunt
nouă cete îngereşti, fiecare având un nume şi o slujire. Deasupra tuturor este Arhanghelul Mihail,
căpetenia oştirilor cereşti. Mihail este cel ce l-a alungat din ceruri pe Lucifer, împreună cu
ceilalţi îngeri căzuţi, care au îndrăznit să se ridice împotriva lui Dumnezeu.
Îngerii sunt trimişii lui Dumnezeu să ne vestească voia Lui. Dar îngerii sunt şi slujitori. Şi
cu slujirea lor este comparată slujirea preotului şi a credincioşilor la Sf. Liturghie: „Mulţumim
Ţie şi pentru Liturghie aceasta pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, deşi stau
înaintea Ta mii de arhangheli şi zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulţi şi serafimii cei
cu câte şase aripi, care se înalţă zburând: Cântarea de biruinţă, cântând, strigând, glas înălţând
şi grăind, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot...” Împreună cu îngerii slăvim pe Dumnezeu cel
Întreit în Persoane, pe Tatăl care a iubit atât de mult lumea încât l-a trimis jertfă pe însuşi Fiul
Său, şi pe Duhul Sfânt cel ce descoperă slava lui Dumnezeu, după cum spune mai departe
Rugăciunea de la prefacerea darurilor.
Slujirea îngerilor ne descoperă aşadar slujirea noastră. Aceea de a-l slăvi pe Dumnezeu.
Îngerii sunt trimişi ai lui Dumnezeu către om, dar şi împreună slujitori cu noi. Mărturisitori în
ceruri ai slavei lui Dumnezeu, dar şi mărturisitori pe pământ. Căci vestindu-ne voia lui
Dumnezeu, ne şi ajută să o împlinim, şi prin aceasta să fim şi noi mărturisitori. Şi astfel vom
împlini porunca Mântuitorului de a-L mărturisi înaintea oamenilor, ca să ne învrednicim de
mărturia Lui înaintea Tatălui ceresc!
† Mitropolit NICOLAE
Program liturgic
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
- 7.00 pm - Vecernia
Luni 9 noi – Sf. Ierarh Nectarie de la Eghina
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
Miercuri 11 noi – 7.00 pm – Acatist
Joi 12 noi – 6.00 am – Sf. Liturghie

- 6.00 pm – studiu biblic - 1 Corinteni cap. 7-8 pe zoom ?????
Vineri 13 noi - 7.00 pm – Acatist
Sâmbătă 14 noi
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm – Vecernia
Duminică 15 noi – Duminica a 25-a după Rusalii. Începutul Postului Nașterii Domnului
- 8.30 am – Utrenia
- 10.00 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
„În calitate de așezământ dumnezeiesc, Biserica este călăuzită de Sfîntul Duh. El rămâne în ea și
o face să nu greșească în privința dogmelor. „Stâlp și temelie a Adevărului″, Biserica este cea
care păstrează neschimbată învățătura apostolească. Doar ea poate conduce către Adevăr și
numai ea poate fi judecătorul infailibil, în măsura să se pronunțe asupra adevărurilor mântuitoare
ale învățăturii revelate.”
Sfântul Ierarh Nectarie de Eghina

Be the Bee is back with new episodes: #155 | How Should Orthodox Christians Preach the
Gospel? https://www.youtube.com/watch?v=f8_ciZ78Cw8
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.

