
Luna Ianuarie în 30 de zile: 
Soborul Sfi nţilor Trei Ierarhi, dascăli a toată lumea: Vasilie cel 
Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur.

“Sfinţii Trei Ierarhi sunt cele 
trei vîrfuri ale ierarhiei Bisericii 
Ortodoxe, care au întrecut cu 
înălţimea vieţii şi a învăţăturii 
lor pe mulţi şi ca nişte apos-
toli după Apostoli au strălucit 
în lume. Toţi trei fiind luminaţi 
de Duhul Sfînt, au avut aceeaşi 
înţelegere a Bisericii, au întărit 
canoanele şi învăţăturile du-
mnezeieştii Scripturi. 

Aceste trei vase ale Duhului 
Sfânt, pline de sfinţenie şi bine-
cuvântate cu darul facerii de 
minuni şi al frumoasei vorbiri, 
au mărturisit în lume dreapta 
credinţă, au explicat dogmele 
Bisericii, au îmbogăţit sfintele 
slujbe şi au vindecat şi alinat 
multe boli şi suferinţe trupeşti 
şi sufleteşti ale oamenilor. Fiind 
luminaţi de Dumnezeu şi dăruiţi 
cu multă înţelepciune, au uimit 
pe filosofii timpului lor, au mus-

trat pe împăraţii răucredincioşi, 
au smerit pe cei mândrii, au 
împărţit la săraci averile bogaţilor, 
au mustrat cu mare îndrăzneală 
păcatul, mai ales necredinţa, ere-
sul, mândria, desfrâul, lăcomia şi 
zgârcenia, scriind multe învăţături 
creştineşti. Ei au lăsat Bisericii lui 
Hristos, pe lângă viaţa lor sfântă, 
zeci de cărţi teologice, care apără 
dogmele ortodoxe şi viaţa morală 
şi care formează un mare tezaur 
al lumii creştine.” Părintele Cleo-
pa, Predica la Praznicul Sfinţilor 
Trei Ierarhi, (www.paginiortodoxe.
com).

În vremea cucernicului
Împărat Alexie din neamul Com-
nenilor, în binecredincioasa 
împărăţie Romană din Răsărit, 
dar chiar şi în întreaga lume 
creştina cei trei Sfi nţi Ierarhi erau 
slăviţi cu mare şi neîntrecută
râvnă, încât, în chip neaşteptat, 

slăvirea lor a ajuns o pricină de 
dezbinare.

“Erau creştini care-l socoteau 
pe Vasilie mai mare dintre cei Trei 
Ierarhi ca unul care, ca nimeni 
alţii, a unit cuvântul său cu fapta. 
Alţii, coborându-l pe acesta şi pe 
Ioan, îl socoteau fruntaş al lor pe 
Grigorie, cuvântătorul de Dumne-
zeu, atât pentru mulţimea cuvin-
telor lui, cele dulci ca mierea, 
cât şi pentru puterea şi adân-
cimea gândului. Alţii, în sfârşit, 
dădeau întâietate lui Ioan, cel 
cu gura de aur, mai meşter la cu-
vânt decât toţi si îndemnător la 
aspra pocăinţă. Şi neînţelegerea 
ajunsese atât de mare, încât 
creştinii se împărţiseră în cete, 
care se duşmăneau între ele. 

Deci, făcându-se cinstirea lor  
piatră   de   poticnire,  Sfi nţii  n-au 
răbdat o ruptură ca aceasta. 

(urmare în pagina 2)

“Pe apărătorii şi lumi-
nătorii Bisericii creştineşti, 
pe învăţătorii cei mari şi 
înfrânătorii zâzaniilor dia-
vo-leşti, pe surpătorii eresu-
rilor, pe stâlpii cei neclintiţi 
ai Bisericii, podoabele cele 
mai alese ale ierarhilor şi 
întocmai cu apostolii, şi ai 
lumii învăţători, pe marele 
Vasile cel cu dumnezeiască
minte; pe Grigorie, cel 
cu dulce glas; şi pe Ioan 
luminătorul a toată lumea, 
să-i lăudăm credincioşii din 
toată inima şi să le cântăm : 
bucură-te, treime de arhierei 
mult-lăudată!”
Condacul 1 al Acatistului

De la Sediul Episcopiei Ortodoxe Române din America:

Comunicat de presă
29 decembrie 2004. 
Grass Lake MI. 

Urmare a tragicului 
dezastru natural care s-a 
abătut asupra Asiei de Sud, 
IPS Arhiepiscop NATHANIEL 
îndeamnă parohiile, clerul şi 
pe credincioşii Episcopiei să 
facă tot ce le stă în putere spre 
a sprijini eforturile internatio-
nale umanitare din acea zonă. 
“Acest gen de tragedii de obicei 
aduce împreună omenirea, in-
diferent de credinţă sau sistem 
politic, în compasiunea şi grija 
pentru bolnavi şi suferinzi”, a 

afi rmat IPS Sa. “Noi suntem, în
mod special, alături de copiii care 
au rămas fără părinţi.”

Acest al patrulea cutremur ca 
anvergură, înregistrat în istorie, a 
cauzat o viitură de valuri imense, 
care au produs distrugeri majore 
în aproape douăsprezece ţări, 
inclusiv Sri Lanka, India, Indone-
sia, Tailanda, Bangladesh, Bur-
ma, Malaezia si altele. Numărul 
victimelor este estimat la peste 
100,000 de vieţi pierdute.

IOCC (Agenţia Internaţională
de Caritate Creştină Ortodoxă) se 
alătură Consiliului Ecumenic al 

Bisericilor (CEB) spre a răspunde 
prin expedierea urgentă de me-
dicamente, produse necesare 
adăpostului victimelor şi alte 
ajutoare, care urmează a fi  distri-
buite prin echipele trimise la faţa 
locului de catre CEB.

Donaţiile pentru “Asia Di-
saster Response” (Fondul de 
dezastru pentru ASIA) se pot tri-
mite la IOCC, PO BOX 630225, 
Baltimore, MD 21263-0225. Cei 
interesaţi pot face donaţii, de 
asemenea, prin internet la www.
iocc.org sau prin telefon fără taxă 
la 1-877-803-IOCC (4622).
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“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi 
Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)
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(urmare din pagina 1)
Drept aceea, s-au arătat ei, mai întâi,   

câte   unul,  apoi,  toţi  trei laolaltă, unui, epis-
cop înţelept, care păstorea în acea vreme 
cetatea Euhaitelor, anume Ioan, şi  i-au grăit 
aşa: “După cum vezi, noi la Dumnezeu una 
suntem şi nici o vrajbă nu este între noi. 
Fiecare din noi, la timpul său, îndemnaţi de 
Duhul Sfânt, am scris învăţături pentru mân-
tuirea oamenilor. Cum ne-a insufl at Duhul 
Sfânt, aşa am învăţat. Nu este între noi unul 
întâi şi altul al doilea. De chemi pe unul, 
vin şi ceilalti doi. Drept aceea, sculându-te, 
porunceşte, celor ce se învrăjbesc, să nu se 
mai certe pentru noi. Că nevoinţa noastră, 
cât am fost în viaţă şi după moarte, a fost să 
împăcăm pe oameni şi să aducem în lume 
pace şi unire. Împreunează-ne, dar, facân-
du-ne praznic la câte trei într-o singură zi, şi 
înştiinţează cu aceasta pe creştini, că noi în 
faţa lui Dumnezeu, una suntem.” 

Şi, ascultând porunca Sfi nţilor, acest 
minunat bărbat, Ioan episcopul Euhaitelor, a 
rânduit pomenirea laolaltă a Sfi nţilor Trei Ier-
arhi, la 30 ianuarie, pe vremea împăratului 
Alexie Comnenul, adunând, ca într-un singur 
glas, cele trei chemări ale Ortodoxiei : che-
marea calugăreasca a Sfântului Vasilie, înal-
ta teologie a Sfântului Grigorie şi Evanghelia 
practică a Sfântului Ioan.” Din “Proloagele”, 
Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991, 
www.ortodoxism.ro.

“Dintre cei trei sfi nţi, mai cunoscuţi ne 
sunt Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Ioan 
Gură de Aur. De la ei avem câte o Liturghie. 
Sfânta Liturghie care se săvârşeşte de obicei 
este cea a Sfântul Ioan Gură de Aur; Liturghia 
Sfântului Vasile cel Mare se face de zece ori 
pe an. Cei doi sfi nţi sunt cunoscuţi şi pentru 
cuvântările lor. Sfântul Ioan Gură de Aur are 
foarte multe cuvântări care au ajuns până în 
vremea noastră şi sunt şi acum actuale. 

Sfântul Grigorie, mare prin adâncimea 
teologiei sale, este mai puţin cunoscut, pen-
tru că oamenii nu pot primi în sufl et adâncim-
ile de teologie, nu le pot urmări, decât dacă 
au un dar de la Dumnezeu. Omul de rând nu 
poate înţelege adâncimea teologiei. Sfântul 
Grigorie este mare pentru puţini, pentru cei 
care înţeleg profunzimile lui de gând. 

Mărimile sunt de multe feluri: Sfântul 
Vasile cel Mare este mare ca organizator; 
Sfântul Grigorie este mare ca gânditor; Sfân-
tul Ioan Gură de Aur este mare ca ajutător 
spre mântuire, ca îndrumător de sufl ete. Are 
rost să se certe oamenii pentru aceasta? De 
altfel, acum nu se mai ceartă nimeni, dar 
a rămas ceva de pe urma certurilor dintre 
oameni – sărbătoarea de astăzi. Dacă vrem 
să-I fi m pe plac lui Dumnezeu trebuie să ne 
unim, nu să ne certăm. “Unirea credinţei 
şi împărtăşirea Sfântului Duh cerând”, să 
dorim să ne unim, să ne căutăm unii pe 

alţii, să mergem unii spre alţii, să desfi inţăm 
piedicile dintre noi, să le înlăturăm, să avem 
iubire unii către alţii şi iubire faţă de Dumne-
zeu. Atunci suntem preamăritori de Dumne-
zeu şi înseamnă că Duhul Sfânt lucrează în 
noi pentru că aduce mărire în om şi îi aduce 
mărire lui Dumnezeu. 

Cineva asemăna iubirea dintre oameni 
cu o pâine caldă care se împarte, aburul ieşit 
din pâinea caldă simbolizând iubirea faţă de 
Dumnezeu. Noi uităm că există o poruncă 
a iubirii, că suntem datori cu iubire faţă de 
Dumnezeu şi faţă de oameni; dar noi pe unii 
îi urâm, pe alţii îi iubim, pe unii îi iubim mai 
mult, pe alţii mai puţin, pe unii uneori îi iu-
bim, alteori nu-i iubim şi asa mai departe. 
Or, asta nu înseamnă că ţinem seamă de po-
runca lui Dumnezeu! Porunca lui Dumnezeu 
este „să ne iubim unii pe alţii ca într-un gând 
să mărturisim”; aşa formulează Biserica po-
runca lui Dumnezeu „să iubeşti pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi”. Parintele Arhimandrit 
Teofi l Paraian, Din Vistieria Inimii Mele, Viata 
Crestina nr 7-9, iulie-septembrie 1996 (www.
biserica.org).

Semnifi caţia sărbătorii din 30 ianu-
arie este cu adevărat de o bogăţie spiritua-
la unică. De aceea nu doresc să întinez în 
nici un fel această bogăţie cu propriile mele 
vorbe şi voi incheia cu ultima parte a predicii 
Părintelui Cleopa, predică cu care am şi în-
ceput de fapt compilaţia de texte de faţă.

“Însă la această unitate creştină, în fam-
ilie, în Biserică şi în lume, trebuie să contri-
buie fi ecare dintre noi. Gîndiţi-vă cît de mare 
păcat face un creştin - bărbat sau femeie 
- care strică pacea şi unitatea familiei. Ma-
joritatea divorţurilor de astăzi sînt tocmai din 
această cauză. Ei bine, aceşti creştini care 
distrug familia cuiva şi lasă copii orfani pe 
drumuri, sînt blestemaţi de Dumnezeu şi nu 
vor primi mîntuirea aşa uşor.

Gîndiţi-vă la aceşti creştini care sar 
gardurile Bisericii lui Hristos, care leapădă 
Sfînta Cruce, Sfi ntele icoane, Sfi ntele Taine 
şi tot ce avem mai scump. Aceştia, nu numai 

că se duc la adunările sectelor, dar intră şi 
în casele ortodocşilor, cu scopul de a-i dez-
bina, de a semăna tulburare, îndoială şi să 
atragă cîţi mai mulţi la eresul lor. Nu sînt ei 
oare asemenea lui Arie şi celorlaţi începători 
de eresuri? Toţi aceştia nu se pot mîntui pînă 
nu se reîntorc în Biserică, de unde au plecat. 
Ei sînt îndemnaţi la dezbinare de diavolul, 
care nu poate birui decît în tulburare, ură şi 
îndoială. De aceea se şi numeşte vrăjmaşul 
nostru, “diavol”, care înseamnă “împotri-
vnic”. Toţi cei ce se împotrivesc adevărului, 
luminii, Bisericii, păstorilor, sfi nţilor şi explică 
Evanghelia după capul lor, sînt fi i ai celui rău 
care a dezbinat pe îngeri în cer şi dezbină 
mereu lumea pe pămînt.

Să ne ferim, fraţilor, de cei ce dezbină şi 
tulbură casele, sufl etele, obştea şi Biserica 
Domnului şi să ne rugăm permanent pentru 
unitatea ei. Dar, uneori, chiar copiii aceleiaşi 
mame se ceartă, se dezbină între ei. Aceas-
ta este şi mai rău. La fel şi în Biserică, se 
dezbină uneori credincioşii noştri. Unii zic că 
ţin sărbătorile pe stil vechi; alţii zic că sînt 
în “Oastea Domnului”. Alţii zic că s-au pocăit 
şi nu sînt ca ceilalţi fi i ai Bisericii. Oare de 
ce această dezbinare? Numai diavolul, 
vrăjmaşul cel de obşte se bucură de neuni-
rea noastră!

Să nu ne dezbinăm unii împotriva al-
tora, fraţilor. Toţi sîntem ai lui Hristos, toţi 
sîntem fi ii Bisericii, dacă ascultăm de ea şi 
de păstorii ei. Toţi sîntem ostaşii lui Hristos, 
dacă ducem lupta cea bună cu răbdare pînă 
la capăt. La Dumnezeu se mîntuiesc cel mai 
greu ereticii şi cei mîndri, dacă se întorc cu 
căinţă la Biserică. Iar cel mai uşor se mîntui-
esc cei smeriţi, care ascultă şi iartă pe toţi.

Să rugăm pe Sfi nţii Trei Ierarhi Vasile, 
Grigorie şi Ioan, care sînt foarte cinstiţi în 
ţara noastră şi au la Iaşi cea mai frumoasă 
biserică din Europa închinată lor, să se roage 
înaintea Preasfi ntei Treimi pentru întărirea 
dreptei credinţe, pentru pacea şi unitatea 
Sfi ntei Biserici şi pentru mîntuirea sufl etelor 
noastre. Amin.”

Biserica “Trei Ierarhi” din 
Iasi, ctitorie a domnitorului 

Vasile Lupu
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După un an de investigaţii, studii şi rapoarte, cu ajutorul Dom-
nului, în ziua de 16 Decembrie 2004 s-au semnat actele de cumpărare 
ale proprietăţii din Mountlake Terrace (6402 226th St SW). Propri-
etatea se întinde pe o suprafaţă de mai bine de trei acri şi are o clădire 
de aproximativ 13,000 sq. ft. (un nivel plus daylight basement) în 
formă de “L”. Aripa de est a clădirii va fi  transformată în biserică, 
restul cladirii urmând a fi  folosită după trebuinţă.

Costul proprietăţii a fost de $775,000, dintre care $542,000 
au fost împrumutaţi de US Bank. La aceasta s-au adăugat taxele 
percepute de bancă si broker pentru eliberarea împrumutului în valoare 
de aproximativ $25,000. Împrumutul este pe un termen de 20 de ani, 
cu o rată fi xă de 5.98% pentru primii cinci ani. Rata lunară pe care o 
vom plăti la bancă pentru împrumut este de $3877. La aceasta se vor 
adăuga cheltuielile pentru asigurare, taxă de proprietate, etc.

La ora actuală biserica mai are aproximativ $80,000 şi terenul 
din Snohomish (19714 SR9, Snohomish WA 98296 - unde s-au 
desfăşurat picnicurile din ultimii ani). Adunarea Generală din aprilie 
2004 a hotărât vânzarea acestui teren în cazul în care se reuşeşte 

cumpararea proprietăţii din Mountlake Terrace. Înainte de a pune 
acest teren pe lista agenţilor de real estate, Consiliul Parohial a con-
siderat potrivit să vă înştiinţăm întâi pe dumneavoastră, în cazul 
în care cineva este interesat să-l cumpere. Dacă sunteţi interesat, vă 
rugăm să-l contactaţi pe părintele Ioan Cătană pentru detalii.

În luna ianuarie vom aplica pentru permisele de construcţie, 
urmând a începe întâi lucrul la amenajările exterioare (parcări, 
drum, etc), iar în primăvară construcţiile interioare. Este evident că 
fără ajutorul dumneavoastră direct nu vom putea duce la îndeplinire 
acest măreţ proiect. Avem nevoie de bani, mână de lucru califi cată si 
necalifi cată, de oameni care să se implice cu adevărat în acest efort. 
Dumnezeu a fost alături de noi în tot acest timp şi ne-a ajutat în 
mod miraculos în mai multe ocazii când am crezut că drumul o să 
se înfunde. Trebuie ca nici noi sa nu ne lenevim şi să lăsăm totul în 
seama Lui sau a altora. Vă rugăm să luaţi legătura cu părintele 
Cătană sau cu Virgil Zanidache pentru a afl a cum puteţi să ne 
ajutaţi. Mai multe detalii referitoare la acest proiect puteţi afl a la 
Adunarea Generală din 6 februarie 2005.

Constr uct ia  Biser i c i i

Enoriaşii bisericii noastre au sărbătorit împreună, sâmbătă 25 de-
cembrie, la biserica sârbă “Sfântul Sava” din Issaquah, ziua naşterii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Au fost prezente mai mult de 200 de 
persoane dintre care au venit cu copii sa întâmpine pe Moş Crăciun.

A fost o slujbă înălţătoare, ofi ciată de părintele Cătană, ajutat de 
membrii formaţiei corale, care a început cu Utrenia la ora 9am con-
tinuându-se apoi cu Sfânta Liturghie, iar la sfârşit membrii corului 
împreună cu credincioşii au interpretat colinde de Crăciun. Imediat 
după Liturghie, copii au prezentat o serbare sub îndrumarea doamnei 
preotese.

Momentul emoţionant al serbării a fost sosirea mult aşteptatului 
Moş Crăciun care a venit încărcat cu un sac greu şi doldora de daruri. 
Toţi micuţii prezenţi au fost răsplătiţi pe măsura aşteptărilor lor cu 
cadouri din belşug.

În continuare a avut loc o agapă creştinească, servindu-se pro-
duse culinare tradiţionale şi specifi ce de sezon, pregătite cu grijă de 
harnicele gospodine din Comitetul de Doamne, care merită deosebite 
aprecieri şi mulţumiri.

Mulţumim deasemenea tuturor celor prezenţi pentru donaţiile 
făcute pentru construcţia bisericii. În total s-au strâns $11,109.

Sărbătorirea Crăciunului 2004

Dacă prima poruncă a Domnului este “să iubeşti pe Domnul Dum-
nezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufl etul tău şi cu tot cugetul tău”, 
a doua, asemenea ei, este “să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi”. Luând aminte la aceasta, în anul 2001, Consiliul Bisericii no-
astre, a înfi inţat un fond special pentru ajutor umanitar, separat de 
fondurile normale ale bisericii. Vă prezentăm un sumar al cazurilor în 
care ne-am implicat.

2004:
În curs de desfăşurare este campania de strângere de fonduri pen-

tru Ioan Stoica, profesor din România, care are nevoie de o operaţie 
la ochi pentru a-şi păstra vederea. Banii strânşi urmează a fi  trimişi în 
ianuarie 2005.

Familia Corlăţeanu din Republica Moldova a fost ajutată cu $2000 
pentru repararea locuinţei avariate, ambii părinţi fi ind invalizi şi nedis-
punând de mijloacele necesare refacerii casei.

În lunile octombrie-noiembrie am colectat haine, încălţăminte şi 
jucării pentru a fi  trimise familiilor nevoiaşe din România. În total s-au 
strâns 352 lbs, costul trimiterii acestor pachete fi ind de $378. Un efort 
deosebit a depus familia Malkasian care s-a ocupat de colectarea, sor-
tarea si trimiterea lor în ţară.

În luna august am colectat fonduri pentru a ajuta la plata chel-
tuielilor de înmormântare pentru Nicoleta Hayes, fostă enoriaşă a bi-
sericii noastre. Suma cu care a contribuit biserica a fost de $4148.

2003-2001:
La sfârşitul anului 2003, începutul anului 2004 l-am ajutat pe 

tânărul Marius Mitrache cu suma de $11,375 pentru o operaţie de 
transplant de cornee si reparare a ochilor grav afectaţi de arsuri.

În anii 2002 şi 2003 i-am ajutat pe Marian Stanculescu şi Ştefan 
Paicu. Pentru Marian s-a strâns suma de $8,134 iar pentru Ştefan 
suma de $33,450. Din păcate, atât Marian cât şi Ştefan au suferit de 
cancer şi au decedat la scurt timp după intervenţiile chirurgicale la 
care au fost supuşi.

Donaţiile individuale au fost dublate în multe cazuri de fi rmele la 
care lucrează donatorii, ridicând semnifi cativ suma totală din fondul 
de ajutor.

Creştineşti şi călduroase mulţumiri tuturor celor care din avutul lor 
au contribuit la aceste acte de binefacere şi omenie pentru alinarea 
suferinţelor celor în nevoie. Dumnezeu să le răsplătească înzecit!

Acţiuni Umanitare
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Mai mult de 250 de enoriaşi ai bisericii noastre s-au întrunit vineri 
31 decembrie în sala bisericii St. Pius X din Mountlake Terrace pentru 
a-şi lua rămas bun de la anul 2004, care de acum a intrat în istorie şi 
de a primi cu emoţie, optimism, încredere şi speranţe de mai bine noul 
an 2005. Revelionul 2005 a fost petrecut în stil românesc, cu multă 
însufl eţire, inimile participanţilor pulsând de veselie, bună dispoziţie 
într-o atmosferă sărbătorească care s-a menţinut până a doua zi în 
zori. După rugăciunea de deschidere rostită de părintele paroh Ioan 
Cătană şi urarea de “La Mulţi Ani”, celor prezenţi li s-au oferit diverse 
băuturi şi delicioasele preparate culinare pregătite cu multă pricepere 
de harnicele gospodine de la Reuniunea de Doamne. La miezul nopţii 
s-au ciocnit pahare de şampanie şi s-au făcut urări de mulţi ani cu 
sănătate, noi împliniri şi dorinţe de mai bine. Puţin mai târziu au fost 
prezentate câteva momente folclorice din România ca Pluguşorul şi 
Capra. Cei prezenţi au fost deasemenea sorcoviţi de către fetiţa Cris-
tina Podar. Prezentarea muzicală a serii, condusă de tinerii George şi 
David Mureşan, a fost foarte apreciată, atrăgând la dans atât pe tineri 
cât şi pe cei mai în vârstă.

Petrecerea Revelionului 2005

Apreciem  în mod deosebit pe toţi cei care s-au ostenit şi au de-
pus eforturi pentru buna reuşită a acestui revelion, cărora le adresăm 
calde felicitări şi mii de mulţumiri. De asemenea transmitem mulţumiri 
tuturor participanţilor la acest revelion de neuitat precum şi celor care 
au făcut donaţii pentru biserică care s-au ridicat la suma de $22,160.

La mulţi ani 2005!

  1. Anderson Craig, Paşca Traian, Tudoran Vasile
  3. Cazacu Viorel, Ionescu Cristian, Stefănescu Anda
  4. Dumitru Sorin, Pop Marcela, Tarţa Daniela
  6. Apreutesei Marius
  7. Cotora Ion, Goe Ioan
  8. Ghizilă Gabriel, Negară Dan, Pop Bogdan
  9. Danielescu Daniela, Măleanu Anatol, Pietroşanu Monica
10. Ardeleanu Iuliana, Barbu Gheorghe
11. Dinu Raluca
12. Barbu Maria, Farkas Rada
13. Băcioiu Radu, Dominte Elena
14. Danielescu Simona, Popa Vasile-Moţiu
15. Dincă Vasile, Paşca Maria
16. Lupu Minodora
17. Tîrtu Marius
18. Busuioc Ionica, Dumitru Alina
19. Barbura Liana
20. Crivăţ Bogdan, Dănilă Alexandru
21. Ciucă Diana, Tănăsescu Alex
23. Filipaş Gheorghe, Marinakis Ştefania, Petre Dumitru, 
Rădăuceanu Paul
24. Airinei Raluca
25. Farkaş Marius
26. Bădet Mihai, Popescu Natalia, Radu Alex
28. Manole Cătălin
29. Basaraba Ionel, Podar Monica, Toma Aurora
30. Dănilă Cătălina
31. Elenes Ovidiu

Tuturor sărbătoriţilor le transmitem un sincer şi călduros “La Mulţi 
Ani” dorindu-le să aibă o viaţă lungă, multă sănătate, prosperitate, bu-
curii şi fericire.

De asemenea, creştineşti urări celor care poartă numele de Vasile, 
Ioan sau Ioana, bunăstare şi multe împliniri în viaţă.

Aniversări luna IanuarieBotezul Caselor
După cum s-a anunţat în buletinul din decembrie 2004, în perioa-

da lunii ianuarie, părintele Cătană, va merge în casele enoriaşilor pen-
tru a aduce binecuvântarea Domnului, botezul locuinţelor şi a familiilor 
credincioşilor. Cei care doresc să primească această binecuvântare, 
sunt rugaţi să-l contacteze la telefonul (425) 442-8296.

Anul 2004 a fost marcat de prezenţa a multor tineri la slujbele 
duminicale. Din păcate s-a simţit lipsa unui grup organizator, a unui 
comitet care să se ocupe de problemele tineretului. Dat fi ind că anul 
2005 va fi  un an important în viaţa bisericii noastre prin începerea 
construcţiei sfântului nostru locaş de rugăciune avem nevoie de el-
anul şi forţa dumneavoastră tinerească pentru ducerea la bun sfârşit 
a acestui proiect. Vă rugăm să vă implicaţi în mai mare măsură fi e prin 
prezenţa fi zică la acţiunile ce vor avea loc, fi e fi nanciar, gândindu-vă 
că Biserica vă va pomeni de-a pururea printre ctitorii si binefăcătorii 
sfântului locaş.

Rubrica pentru tineret

Botez
Duminică, 26 decembrie 2004, a fost botezată in numele Sfi n-

tei Treimi fetiţa Alyssa Claudia Bulai, fi ica lui Claudiu şi Corina Bulai, 
având naşi familia Cătălin şi Irina Manole. Rugăm pe bunul Dumnezeu 
să dăruiască Alyssei o viaţă lungă luminată de bucurii şi fericire, să 
aiba multă înţelepciune, să se bucure de prosperitate şi succese la 
tot pasul.

Cititi Buletinul Parohial 

“Cuvântul” si pe internet la:

www.romaniinseattle.com



Romanian Orthodox Episcopate of America
 “THREE HOLY HIERARCHS”
Romanian Orthodox Church

P.O.Box  53151 Bellevue, WA, 98015 

C O N V O C A R E
În conformitate cu prevederile regulamentului Episcopiei Ortodoxe 

Române din America, se convoacă Adunarea Generală a membrilor 
misiunii “Sfi nţii trei ierarhi” în ziua de duminică 6 februarie, 2005, ora 
2:30pm după terminarea Sfi ntei Liturghii cu următoarea ordine de zi:

  1. Rugăciunea de invocare a Sfântului Duh.

  2. Prezenţa membrilor cu drept de vot conform listei aprobate 
      de Episcopie.

  3. Alegerea unui secretar pentru redactarea procesului verbal.

  4. Prezentarea ordinei de zi. Supunere spre aprobare. Noi propuneri.

  5. Raportul preotului paroh Ioan Cătană.

  6. Raportul preşedintelui Consiliului Parohial Gabriel Albuţ.

  7. Raportul preşedintei Reuniunii de Doamne Lucy Mureşan.

  8. Raport privind activitatea fi nanciară, casier Florin Trofi n.

  9. Raportul controlorilor Ionel Creţu şi Marius Tîrtu.

10. Prezentarea planurilor de construcţie a bisericii pe proprietatea din
       Mountlake Terrace.

11. Prezentarea bugetului pe 2005 şi supunerea spre aprobare.

12. Alegerea noului Consiliu Parohial pentru anul 2005.

13. Discuţii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.

14. Concluzii

15. Rugăciunea de mulţumire şi încheiere a adunării.

    Preot            Preşedinte Consiliului               Secretar
Ioan Catană      Gabriel  Albuţ                  Adrian Oltean
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The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151

Bellevue, WA, 98015-3151
(address correction required)

TO:

Joi 6 ianuarie 2005 12:30 Sfânta Liturghie (Botezul Domnului)
Vineri 7 ianuarie 2005 12:30 Sfânta Liturghie (Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezatorul)
Duminică 9 ianuarie 2005 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 16 ianuarie 2005 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 23 ianuarie 2005 12:30 Sfânta Liturghie (Sfi nţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teo-

logul şi Ioan Gura de Aur - Hramul bisericii)
Duminică 30 ianuarie 2005 12:30 Sfânta Liturghie
Miercuri 2 februarie 2005 12:30 Sfânta Liturghie (Întâmpinarea Domnului)

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 
Adresa: 400 Yale Ave. N. Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)

Programul Slujbelor Religioase ale lunii Ianuarie


