Duminica a 2-a din Post
Evanghelia acestei duminici ne vorbeşte din nou despre întâlnirea omului cu Dumnezeu şi
despre puterea Acestuia. Puterea lui Dumnezeu se arată în acest episod în iertarea păcatelor celui
bolnav. Cel ce se numea pe sine Fiul Omului se arată a fi nu numai om adevărat ci şi Dumnezeu
adevărat. Iar arătarea Sa este fără tăgadă, căci nu afirmă în cuvinte că este Dumnezeu, ci dovedeşte
în faptă că are puterea lui Dumnezeu. Toţi cei prezenţi au acceptat minunea vindecării şi au înţeles,
pornind de la evidenţa vindecării celui slăbănog, că Vindecătorul este Dumnezeu. Ceea ce le-a spus
însă Mântuitorul rămânea de descoperit pentru fiecare atunci când se vor fi întors la casele lor, ca şi
cel bolnav, după îndemnul lui Iisus: că boala îşi are cauza în păcat, care este separare de
Dumnezeu. Vindecarea deplină o vom primi când vom accepta şi înţelege acest mister al vieţii
noastre: în afara iubirii lui Dumnezeu nu există nici viaţă adevărată, nici trăire deplină. Ci totul este
boală, trupească şi sufletească.
† Mitropolit NICOLAE
Program liturgic
Vineri 2 mart – 7.00 pm – Taina Sf. Maslu; Molitfele Sf. Vasile cel Mare
Sâmbătă 3 martie
8:30 am – Utrenia
9:30 am– Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur; parastase de obşte
7.00 pm - Vecernia
Duminica 4 mart - Duminica a 2-a din Post (a Sf. Grigorie Palama)
8:30 am – Utrenia
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
1.00 pm – studiu biblic – Cartea Faptele Apostolilor
Miercuri 7 mart - 7.00 pm - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
Vineri 9 mart – Sfinții 40 de mucenici din Sevastia Armeniei - 7.00 pm – Liturghia Darurilor mai
înainte sfinţite
Sâmbătă 10 martie
8:30 am – Utrenia
9:30 am– Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur; parastase de obşte
7.00 pm - Vecernia
Duminica 11 mart - Duminica a 3-a din Post (a Sf. Cruci)
8:30 am – Utrenia
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
Miercuri 14 mart - 7.00 pm - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
Vineri 16 mart – 7.00 pm – Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
Sâmbătă 17 martie
8:30 am – Utrenia
9:30 am– Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur; parastase de obşte
7.00 pm - Vecernia
Duminica 18 mart - Duminica a 4-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul)
Cuvinte ale Părinților
"Greșeala aproapelui este ispita ta la care noi trebuie să răspundem cu gândul lui Dumnezeu care-ți
zice ție: Tu ești fiul meu, dar și el este fiul meu. Iartă-i tu lui ca să înțelegi cât îți iert Eu ție."
Sf. Ioan Gură de Aur

PELERINAJ Asia Mică, Grecia, Insula Patmos, 30 aprilie – 10 mai 2018.
Persoanele interesate să ia legatura cu Pr. Gheorghe Tiu la tel 1.416.277.4355 sau
1.519.925.5009; Email: preotgtiu@gmail.com. Programul Pelerinajului este la afizier.
OCMC Mission Team Chicago Benefit Dinner, Thurday, March 15, 2018, 6.30 pm, at St. John
the Baptist Greek Orthodox Church, 2350 East Dempster Street, Des Palines, Il, 60016. Guest
speaker Bishop Athanasius of Kisumu and all Western Kenya. $ 35 donation requested per
person. See poster in the hall.
Calendare 2018 la pangar
- calendare de perete – 5.00 USD
- calendare cu file – 8.00 USD
- calendare de buzunar – 2.00 USD
Vă îndemnăm să vă pregătiți pentru Referendumul pentru schimbarea Art 48 care definește familia în
Constituția României, respectiv să verificați valabilitatea pașaportului românesc. Vă puteți
reînnoi pașaportul la Consulatul României din Chicago, pentru 63 USD în timp de o lună. Spuneți
mai departe românilor pe care îi cunoașteți.
The Children’s World – a Sunday Bulletin for Children. In this Sunday issue: Pay attention!
http://myocn.net/wp-content/uploads/2018/02/Childrens-Word-264.pdf
FOARTE FOARTE IMPORTANT
AM PRIMIT MAI MULTE TELEFOANE DE LA VECINI. VĂ RUGĂM SĂ NU PARCAȚI ÎN
SPAȚIILE PENTRU DRIVE WAY. VOR CHEMA POLIȚIA.
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.

