
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 8 mai – 6.00 pm – taina Sf. Maslu 
Sâmbătă 9 mai 
- 8.30 am – Utrenia 
- 9.30 am – Sf. Liturghie urmată de slujba parastaselor 
- 7.00 pm – Vecernia 
Duminică 10 mai - Duminica a 4-a după Paști 
- 8.30 am – Utrenia 
- 10.00 am – Sf. Liturghie 
Marţi 12 mai – 8.30 am – Sf. Liturghie 
Miercuri 13 mai - 7.00 pm - Acatist 
Joi 14 mai – 8.30 am – Sf. Liturghie  
- 6.00 pm – studiu biblic – Epistola Sf. Apostol Pavel către Romani cap. 5 - Pe zoom ???? 
Vineri 15 mai – 7.00 pm - Acatist 
Sâmbătă 16 mai 
- 8.30 am – Utrenia 
- 9.30 am – Sf. Liturghie urmată de slujba parastaselor 
- 7.00 pm – Vecernia 
Duminică 17 mai - Duminica a 5-a după Paști 
- 8.30 am – Utrenia 
- 10.00 am – Sf. Liturghie 
 
Toate slujbele vor fi săvârșite doar de preoți și cântăreți și vor fi transmise live online pe                 
situl www.biserica.tv. Credincioșii sunt rugați să își consulte preotul duhovnic pentru           
stabilirea unui program când vor putea să vină la Catedrală pentru rugăciune, spovedanie             
și eventual împărtășanie. 
 
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. 

mailto: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/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. 

● Cursurile Școlii de sâmbătă și duminică sunt suspendate.  

Toate îndrumările privind igienizarea mâinilor la intrarea în biserică și păstrarea distanței            
dintre persoane rămân valabile.  
 
Vă rugăm să consultați situl Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici din SUA           
recomandări foarte utile pentru activități zilnice cu familia acasă. 
http://www.assemblyofbishops.org/covid19/everyone/spiritual-life 
 
Romanian United Fund - Ajutor/Hotline Coronavirus 
Dragi prieteni,  
Ne aflăm în mijlocul unei situații dramatice, fără precedent, care evoluează de la o zi la alta sau                  
chiar de la oră la oră. Știm că printre noi exista oameni care au nevoie de ajutor. Dacă dvs.                   
sau cineva cunoscut are nevoie de acces la alimente, medicamente, asistență medicală sau            
transport, are nevoie de translator sau de cineva care să-i îndrume în anumite situații, există               
câțiva voluntari care vor încerca să dea o mână de ajutor. Organizatia Romanian United Fund a              
creat o pagina cu informatii utile: https://www.romanianunitedfund.org/covid19.  
În fiecare zi, de la 5 - 5.30 PM voluntarii vor răspunde întrebărilor dumneavoastră prin               
video-conferință. Pentru acces, faceti click aici la ora 5PM (CST), sau sunați la 312-626-6799 și              
introduceti meeting ID: 754-299-1963.  
Mihai Lehene, CEO RUF a realizat un scurt video cu informatii relevante.    
https://www.youtube.com/watch?v=Er-SAS6-i4c 
Ajutor imediat : Pentru situații care nu sunt de urgență, dar dacă aveți nevoie de ajutor imediat,                
vă rugăm să sunați la linia telefonică: +1 (773) 819-5337.  
Mihai Lehene și Echipa Romanian United Fund 
 
Dăruiește Viața Association helps hospitals in Romania 
We are reading more and more about the dramatic surge in the daily number of Coronavirus                
victims back home and we are worried about our loved ones who still live there. Let’s do                 
something about it and make any kind of donation to the Romanian hospitals! Please click here               
to make a donation: https://www.daruiesteviata.ro/ 
About Daruieste Viata Association 
Daruieste Viata is one of the biggest local NGOs in Romania, dedicated to improving medical               
infrastructure in hospitals around the country. It was founded in 2012, by Oana Gheorghiu and               
Carmen Uscatu, after several years of working as volunteers to help cancer patients. Since then,               
Daruieste Viata has invested over 10. mil euros in modernizing and equipping Romanian            
hospitals. 

 
Informații AROLA  
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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 
”Hristos a înviat! popor ales al lui Dumnezeu. Pământul nu-l poate vătăma, nici mormântul              
reține. Să învie sufletele voastre, a celor care sunteți plini de harul lui Hristos! Să strălucească                
chipul lui Dumnezeu în voi, curățit de pământ și mântuit de putreziciune!” 
Sf. Nicolae Velimirovici 
 
The Children’s World – a Sunday Bulletin for Children: „I am with you always!” 
http://myocn.net/wp-content/uploads/2020/05/Childrens-Word-378.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.  
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