
Duminica a 4-a după Paști 

 

„Nu ai om, dar îl ai pe Dumnezeu”, parafrazează un părinte spusele slăbănogului de la 

Vitezda. Este o formulare frumoasă a nădejdii noastre că Dumnezeu nu ne părăseşte nicicum. 

Când totul pare pierdut, când bolnavul este considerat de doctori pe moarte, când problemele 

noastre par de nerezolvat, mai există totuşi o speranţă, Dumnezeu. Iar această speranţă de care ne 

agăţăm este nu numai ultima, ci şi cea mai importantă. Credinţa în Dumnezeu ne poartă prin 

această viaţă plină de probleme şi încercări, credinţa în Dumnezeu este cea care ne oferă soluţii 

atunci când mintea noastră devine neputincioasă. Iar cel ce are credinţă, îl are şi pe Dumnezeu, 

dar şi pe om, căci cu ochii credinţei privim altfel spre fratele nostru. De aceea, credinţa este 

bunul cel mai de preţ pe care ni-l oferim unii altora, părinţii copiilor şi apoi nepoţilor. Să dorim 

să dobândim şi să creştem în credinţă pentru a fi mai bogaţi şi mai împliniţi în viaţa noastră. 

 

† Mitropolit NICOLAE 

Program liturgic  

Vineri 27 aprilie – 7.00 pm - Acatist 

Sâmbătă 28 aprilie  

- 8.30 am – Utrenia 

- 9.30 am – Sf. Liturghie 

- 7.00 pm – Vecernia 

Duminică 29 aprilie  

- 8.30 am – Utrenia 

- 10.00 am – Sf. Liturghie 

- 1.00 pm – masa lunară 

Miercuri 2 mai – 7.00 pm – Acatist 

Joi 3 mai – 6.00 am – Sf. Liturghie 

Vineri 4 mai – 7.00 pm – taina Sf. Maslu 

Sâmbătă 5 mai  

- 8.30 am – Utrenia 

- 9.30 am – Sf. Liturghie 

- 7.00 pm – Vecernia 

Duminică 6 mai 

- 8.30 am – Utrenia 

- 10.00 am – Sf. Liturghie 

 

În cadrul proiectului "Noi...de un Centenar" (100 de ani de la Marea Unire), copiii de la 

bisericile ortodoxe din Chicago sunt invitați pe data de 28 aprilie, sâmbătă, începând cu ora 

9:30 am în sala socială a Catedralei noastre pentru un eveniment de pictură reprezentând 

însemnătatea Marii Unirii pe înțelesul celor mici. În data de 29 aprilie, după Sf. Liturghie, va 

avea loc în sala socială sceneta "Moș Ion Roată și Cuza Vodă", parte a proiectului legat de 

sărbătorirea Centenarului. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vă adresați d-nelor Ana 

Nedelea și Alina Vance. 

Vă mulțumim și vă așteptăm să fiți alături de noi! 

 

ROYA announces the 4th annual Heritage Trip to Romania! July 2-28, 2018 

Itinerary: 



 Please arrive in Bucharest on July 2nd 
 July 3rd – July 8th Putna Monastery – pilgrimage at Romania’s biggest Monastery 

 July 8th Iasi – visit the historic city and its famous sites 

 July 9th – July 18th – volunteer at Pro Vita Orphanage (Valea Plopului) 

 July 19th – July 28th Oasa Monastery – International Youth camp 

 July 28th arriving in Bucharest (late at night) 

The camp is intended for youth between the ages of 16 – 30. The cost for the camp is $600 USD 

and includes housing, transportation and meals on the trip. 

Each Participant is responsible for paying and arranging their own flights to and from 

Romania! SEE POSTER IN THE HALL! 

 

Tabăra anuală Sfânta Filoteia la Allegan, MI 
Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi organizează tabăra anuală "Sfânta Filoteia" 

pentru copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, începând cu data de 7 iulie 2018, pentru băieți, 

și 14 iulie pentru fete. Tabăra se va desfășura la "Faith and Heritage Center" în Allegan, Michigan 

(4160 102nd Ave.) cu sprijinul echipei de voluntari de la Catedrala Sf. Constantin și Elena din 

Chicago. Pentru înscriere vă rugăm să completați formularul online de la această 

adresă: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDVzfi3WPdcbbuM1QEtXiQN3yzQLUvdq

HUeR1T3KNMfy88vA/viewform 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați: 
             Alina Mărginean -Tel: 773.290.7684  
             sau: Ierom. Atanasie Popescu - la adresa de email: tabarasfantafiloteia@gmail.com 

VEDEȚI POSTER LA AVIZIER 

 

Cuvinte ale Părinților 

„Dintre toate poruncile, cea mai cuprinzătoare este dragostea către Dumnezeu și către aproapele. 

Iar aceasta ia ființă din înfrânarea de la cele materiale și din liniștirea gândurilor.″  

Sfântul Marcu Ascetul 

 

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. “I am with you always.” 

http://myocn.net/wp-content/uploads/2018/04/Childrens-Word-272-1.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.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDVzfi3WPdcbbuM1QEtXiQN3yzQLUvdqHUeR1T3KNMfy88vA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDVzfi3WPdcbbuM1QEtXiQN3yzQLUvdqHUeR1T3KNMfy88vA/viewform
tel:(773)%20290-7684
mailto:tabarasfantafiloteia@gmail.com
http://myocn.net/wp-content/uploads/2018/04/Childrens-Word-272-1.pdf

