
Duminica a 4-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul) 

 

Iisus îl îndeamnă pe tatăl copilului îndrăcit să creadă, căci toate sunt cu putinţă celui ce crede. 

Modul formulării acestui îndemn pare să permită şi o anume îndoială privind putinţa acestei credinţe: 

„De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede.” Cu siguranţă ne este greu să credem că un 

îndrăcit poate fi vindecat. Ne este greu să ne imaginăm cum cel ce este posedat şi chinuit cumplit de 

demon îşi mai poate afla sănătatea. Cine oare poate crede că lupta şi biruinţa asupra demonului este 

posibilă? Această îndoială este în legătură cu puţina noastră credinţă că Dumnezeu îl poate birui pe 

cel rău. Hristos ne spune că nu este o luptă oarecare, ci trebuie dusă cu rugăciune şi cu post. Nu 

pentru că prin aceste arme îl biruim cu puterea noastră pe demon, ci pentru că înarmaţi cu rugăciune 

şi post ne facem locaş potrivit al puterii lui Dumnezeu. Şi tot astfel înarmaţi putem vedea lucrarea lui 

Dumnezeu.  

Înţelegem acum cum a sporit în credinţă tatăl care nu putea crede că fiul său mai poate fi 

salvat şi cum astfel de experienţe ne pot întări şi pe noi în credinţa că Dumnezeu încă lucrează şi 

aduce tămăduire celor care îşi îndreaptă glasul către El. 

† Mitropolit NICOLAE 

 

Program liturgic  

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) 

8:30 am – Utrenia 

10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare 

Miercuri 21 mart - 6.00 pm – Denia Canonului Sf. Andrei Criteanul 

Vineri 23 mart – 7.00 pm – Denia Acatistului Bunei Vestiri 

Sâmbătă 24 martie 

8:30 am – Utrenia 

9:30 am– Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur; parastase de obşte 

7.00 pm - Vecernia 

Duminica 25 mart – Buna Vestire; Duminica a 5-a din Post 

8:30 am – Utrenia 

10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare 

 

Cuvinte ale Părinților 

”Câtă vreme trăiește, omul are multă treabă de făcut pentru îmbunătățirea sufletului său și are 

dreptul să dea examene duhovnicești. Dacă moare și nu trece, cade. Reexaminare nu există.” 

Sf. Paisie Aghioritul 

 

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. 

 

Veșminte noi de Sf. Paști 

mailto:preotgtiu@gmail.com


Au fost comandate în România veșminte albe noi pentru Sf. Paști pentru toți slujitorii Catedralei 

noastre. Sunteți bineveniți să donați pentru plata lor! Vă mulțumim.  

 

Icoana Maicii Domnului, copia icoanei de la Mânăstirea Nicula, s-a întors la noi în biserică. 
După încheierea pelerinajului prin parohiile Arhiepiscopiei în SUA, icoana se află acum și va rămâne 

la închinare în Catedrala noastră! 

 

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: Our Anchor! 

http://myocn.net/wp-content/uploads/2018/03/Childrens-Word-266.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.  

http://myocn.net/wp-content/uploads/2018/03/Childrens-Word-266.pdf

