
Duminica a 5-a după Paști  
 

Femeia samarineancă dorea să-şi astâmpere setea firească. Dar nu a cunoscut Cine este             
persoana căruia se adresează pentru că avea nevoie de o vedere suprafirească. O vedere care să                
situeze înţelegerea duhovnicească deasupra întrebărilor raţionale privind ierarhiile şi rânduielile          
acestei lumi. Această vedere se dobândeşte nu prin eforturi de perfecţionare, ci prin contactul cu               
Izvorul vieţii, cu Dumnezeu.  

Auzind despre apa cea vie care satură pe veci, femeia samarineancă a dorit-o, crezând că               
va scăpa de truda zilnică după apă. Dar Hristos îi vorbea despre apa cea veşnică, despre darul                 
Sfântului Duh care nu se sfârşeşte, nici nu are nevoie de completare, căci este darul lui                
Dumnezeu. Iar în dar se descoperă totdeauna Dumnezeu – Dăruitorul. Primindu-l pe Dumnezeu             
suntem împliniţi sufleteşte şi trupeşte, căci trupul urmează duhului. Şi ştim că pe Dumnezeu îl               
primim sufleteşte şi trupeşte în Sf. Împărtăşanie. Aceasta se face în noi izvor de viaţă veşnică,                
izvor al învierii noastre ca urmare a darului Învierii lui Hristos! 

† Mitropolit NICOLAE 
Program liturgic  
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 
Marţi 19 mai – 8.30 am – Sf. Liturghie 
Miercuri 20 mai - 7.00 pm - Vecernia 
Joi 21 mai – Sf. Împărați Constantin și Elena 
- 8.30 am – Utrenia 
- 9.30 am – Sf. Liturghie 
- 6.00 pm – Catehism lecția a 5-a – Mântuirea în Hristos - Pe zoom ???? 
Vineri 22 mai – 7.00 pm - Acatist 
Sâmbătă 23 mai 
- 8.30 am – Utrenia 
- 9.30 am – Sf. Liturghie urmată de slujba parastaselor 
- 7.00 pm – Vecernia 
Duminică 24 mai - Duminica a 6-a după Paști 
- 8.30 am – Utrenia 
- 10.00 am – Sf. Liturghie 
 
Parohia Nicolae Bălcescu, jud. Tulcea este parohia cu care ne-am înfrățit anul trecut. Pr.              
Teodor Viorel Vîlcu ar fi trebuit să fie prezent în Chicago în aceste zile pentru hramul                
Catedralei. Găsiți aici o prezentare de 30 minute a parohiei. Pr. Viorel va fi prezent pe                
zoom duminică 24 mai ora 12.00 pm.       
www.youtube.com/watch?v=lHh3wDmbngk&feature=youtu.be 
 

http://www.youtube.com/watch?v=lHh3wDmbngk&feature=youtu.be


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. 
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. 

● 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/ 
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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  
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 
”Învierea este singurul eveniment care dovedește nu numai că istoria se face cu colaborarea unor               
puteri mai presus de puterile umane, ci și că istoria e destinată să fie ridicată într-un plan                 
superior, în planul vieții incoruptibile, în planul pnevmatizat unde domnește libertatea spiritului            
uman, nu procesele uniforme ale naturii.”  
Pr. Dumitru Stăniloae 
 
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 
Be the Bee is back. This week’s episode: Why I’m an Orthodox Christian! 
www.youtube.com/watch?v=aHOe32CK3EI&list=PLbyQMR-_r8bJTrcWpWxSUPdJHdZJsq_z
G&index=143&t=0s 
 
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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