
Duminica a 7-a după Paști  
 

În momentele cele mai tensionate ale vieţii pământeşti, în clipele premergătoare morţii            
chinuitoare pe Cruce, în timpul Rugăciunii din Grădina Ghetsimani, Hristos se roagă Tatălui             
Ceresc pentru ucenicii Săi, pentru noi toţi, ca să rămânem în unitate. Iar această unitate nu este o                  
simplă opoziţie a dezbinării, ci îşi are modelul în unitatea Tatălui cu Fiul. Este unitatea               
dumnezeirii ca model al unităţii umane. Iar calea re-dobândirii acestei unităţi este cea deschisă              
de Hristos: a jertfei, a oferirii noastre lui Dumnezeu-Tatăl, a mărturisirii dragostei către             
aproapele izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, a re-zidirii noastre ca fiinţe create după chipul              
lui Dumnezeu, deci în unitate. Acesta este testamentul pe care Hristos l-a rostit înainte de Patima                
Sa, în noaptea când S-a rugat cu lacrimi de sânge Tatălui Ceresc. Oare câţi ne mai amintim acest                  
lucru, noi cei care îi purtăm numele de unşi (numele Hristos înseamnă uns), adică aleşi de                
Dumnezeu? 

 
† Mitropolit NICOLAE 

Program liturgic  
Vineri 29 mai – 7.00 pm - Acatist 
Sâmbătă 30 mai 
- 8.30 am – Utrenia 
- 9.30 am – Sf. Liturghie urmată de slujba parastaselor 
- 7.00 pm – Vecernia 
Duminică 31 mai - Duminica a 7-a după Paști 
- 8.30 am – Utrenia 
- 10.00 am – Sf. Liturghie 
Marţi 2 iunie – 8.30 am – Sf. Liturghie 
Miercuri 3 iunie - 7.00 pm - Acatist 
Joi 4 iunie – 8.30 am – Sf. Liturghie 
- 6.00 pm – Catehism lecția a 6-a – Despre Duhul Sfânt  - Pe zoom ???? 
Vineri 5 iunie – 7.00 pm – taina Sf. Maslu  
Sâmbătă 6 iunie - Sâmbăta morților – Moșii de vară 
- 8.30 am – Utrenia 
- 9.30 am – Sf. Liturghie urmată de slujba parastaselor 
- 7.00 pm – Vecernia 
Duminică 7 iunie - Pogorârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
- 8.30 am – Utrenia 
- 10.00 am – Sf. Liturghie 
Luni 8 iunie – Sf. Treime 
- 8.30 am – Utrenia 
- 9.30 am – Sf. Liturghie 
 
Din 28 mai 2020 au fost înlocuite restricțiile pentru desfășurarea slujbelor cu recomandări.  
Vă rugăm să citiți și să respectați aceste RECOMANDĂRI acordând respectul tuturor            
celor care doresc să participe la slujbe în condiții de siguranță: 

1. igienizarea mâinilor cu sanitizer la intrarea în biserică. 



2. purtarea măștii în biserică (e de preferat să o folosiți pe cea personală; veți găsi la                
intrare măști dacă nu aveți). 

3. păstrarea distanței dintre persoane în biserică. 
4. Locurile din biserică vor fi marcate: cele cu pernă pot fi ocupate, cele cu X pentru a                 

fi lăsate libere. Vor fi bănci libere pentru a păstra distanța. Familiile pot fi împreună               
pe aceeași bancă. RUGĂM PĂRINȚII SĂ ÎȘI ȚINĂ APROAPE COPIII.  

5. Credincioșii care au febră sau alte simptome specifice de gripă sunt rugați să             
continue să urmărească slujbele online. Credincioșii care au avut simptome, au fost            
testați pozitiv sau negativ cu CoVid19 sunt rugați să contacteze preoții Catedralei            
înainte de a veni la slujbă. 

6. Vă rugăm să respectați distanța când veniți la împărtășit și la miruit. 
7. Cursurile Școlii de sâmbătă și duminică rămân suspendate. 
8. NU AVEM COFFEE HOUR. 
 

Cei care nu sunteți confortabili cu împlinirea acestor recomandări, vă rugăm să participați             
la slujbele de peste săptămână cu prezența unui număr mic de credincioși. 
 
 Vă rugăm să fiți încredințați că toate suprafețe sunt igienizate înainte și după slujbă. 
 
Toate slujbele vor continua să fie transmise live online pe situl www.biserica.tv.  

 
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. 

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 

 
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 
„În calitate de așezământ dumnezeiesc, Biserica este călăuzită de Sfântul Duh. El rămâne în ea și                
o face să nu greșească în privința dogmelor. Stâlp și temelie a Adevărului, Biserica este cea care                 
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păstrează neschimbată învățătura apostolească. Doar ea poate conduce către Adevăr și numai ea             
poate fi judecătorul infailibil, în măsură să se pronunțe asupra adevărurilor mântuitoare ale             
învățăturii revelate.” 
Sf. Ierarh Nectarie de Eghina  
 
The Children’s World – a Sunday Bulletin for Children: Praying for our Church  
http://myocn.net/wp-content/uploads/2020/05/Childrens-Word-381.pdf 
 
NEW 
Be the Bee is back. This week’s episode: How to be a Healthy Human! 
www.youtube.com/watch?v=BKxNTPThB5Q&list=PLbyQMR-_r8bJTrcWpWxSUPdJHdZJsq_
zG&index=145&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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