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“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi 
Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)

Astăzi, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, 
Domnul şi Dumnezeul nostru, negrăit, 

încape în pântecele Fecioarei, vrând să 
îndumnezeiască, cu a Sa înomenire, făptura 
cea zidită de mâinile Sale şi, în Raiul cel de 
demult, iaraşi să o aducă. Astăzi, Cel nezidit, 
întru a Sa zidire încape Astăzi; Cel nevăzut, 
Se face văzut; Cel neîncăput în ceruri, încape 
în pântecele Fecioarei; Astăzi, Cel neatins, în 
pântecele Fecioarei zămislindu-se, se atinge 
de oameni. Astăzi, Fiul lui Dumnezeu trup 
primeşte, Fiul lui Dumnezeu se face fi u Fe-
cioarei. 

Astăzi, Cel mai înainte de toti vecii, din 
Tatăl fără de maică, negrăit S-a născut, 
acum, fi ind în ceruri minunat şi înfricoşat, pe 
pământ, fără de tată, în pântecele Fecioarei 
Se întrupează. Îndoit după fi re, Dumnezeu şi 
om înţelegându-se; cu noi este Dumnezeu! 
Şi măcar că, dorind mântuirea oamenilor, a 
venit pe pământ, era totuşi în ceruri, cu totul, 
împreună cu Tatăl şi cu Duhul şi, mereu cu 
totul, pe pământ, asemenea proslăvindu-
Se şi închinându-le şi împreună împărătind. 
Minunată şi înfricoşătoare naştere a fost, căci 
nu altul, mai înainte de veci, S-a născut din 
Tatăl, fără de mamă, ci acelaşi este, Care şi 
din Fecioară S-a născut, Unul-născut, Fiul lui 
Dumnezeu, Care, din fi inţa Tatălui răsărind, 
S-a arătat noua. Lumină din lumină Dumne-
zeu adevărat, născut iar nu făcut, ziditorul 
lui Adam a venit pe pământ, ca să caute pe 
omul cel rătăcit. 

Iubitorul de oameni şi milostivul Dum-
nezeu, Care pururea poartă grija de nea-
mul omenesc, ca un părinte iubitor de fi i, 
văzând făptura mâinilor Sale înrobită şi 
tiranizată de diavolul şi trasă spre patimi de 
ocară şi supusă slujirii idoleşti, a binevoit şi 
S-a milostivit şi a trimis pe Unul-născut Fiul 
Său, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să ne 
izbăvească. Iar, dacă a voit să ascundă sfatul 
Său, nu numai de satana, ci chiar şi de put-
erile cereşti, a încredinţat această taină nu-
mai unuia din slujitorii Săi, slăvitului Gavriil 
Arhanghelul. 

Deci, l-a trimis pe acesta, mai înainte cu 
nouă luni de Naşterea Fiului, la Sfânta Fecioară 
Maria, din Nazaret, curată fi ind ea şi vrednică 
de slujirea aceasta. Şi, venind îngerul în cetatea 
Nazaret, i-a zis: “Bucură-te ceea ce eşti plină de 
har, Domnul este cu tine” (Luca, 1, 28). 

Fiind mai mult nedumerită, decât 
înspăimântată, Fecioara Maria se întreba în 
taină ce poate să însemneze cereasca sălutare. 
Arhanghelul a înţeles-o şi a liniştit-o, zicând: 
“Nu te teme, Marie, că ai afl at har la Dumne-
zeu. Şi iată, vei lua în pântece şi vei naşte fi u şi 
vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi  mare 

şi Fiul Celui Preaînalt se va chema, şi Domnul 
Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele 
Său şi, împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” (Luca, 
1, 30-33). 

Era limpede, Dumnezeu cere Preacura-
tei să primească a fi  mama a Celui mai mare 
binefăcător al lumii: Regelui Regilor, Împăratului 
Împăraţilor, lui Dumnezeu făcut om, Mântuitorul 

şi Viaţa lumii. 
Iar ea a zis: “Cum va fi  mie aceasta, 

de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” Şi 
răspunzând, îngerul i-a zis: “Duhul Sfânt se va 
pogorâ peste tine şi puterea Celui Preaînalt 
te va umbri. Că la Dumnezeu nimic nu este 
cu neputinţă.” (Luca 1, 34-37). La auzul aces-
tor încredinţări, Fecioara Maria primeşte să 
răspundă chemării lui Dumnezeu şi suspinelor 
lumii, zicând: “Iată, roaba Domnului. Fie mie 
după cuvântul tau.” (Luca 1, 38). 

Şi aceasta zicând Fecioara, Fiul şi Cu-
vântul lui Dumnezeu S-a zămislit, ca prunc 
omenesc, prin venirea Duhului Sfânt, în 
pântecele Preacuratei, iar îngerul s-a făcut 
nevăzut de dânsa. Şi aşa s-a început taina 
Cuvântului: Fiul lui Dumnezeu, Fiu omului Se 
face, Dumnezeu S-a facut om, ca pe om să-l 
mântuiască, şi cu vrerea şi cu rânduiala Lui, 
şi pentru a noastră mântuire. Dumnezeului 
nostru slavă! (Proloage)

Astăzi Fecioara Maria a zămislit în pân-
tece de la Duhul Sfânt pe Iisus Hristos, Mân-
tuitorul lumii. Astăzi Arhanghelul Gavriil aduce 
Fecioarei şi întregii omeniri cea mai mare 
bunăvestire de la întemeierea lumii, adică 
venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu, ca 
să ne răscumpere din robia păcatului, să ne 
scape de moarte şi să ne facă din nou fi i ai lui 
Dumnezeu după har. Pentru aceasta este atât 
de mare şi necuprinsă cu mintea sărbătoarea 
de astăzi. Ea se prăznuieşte primăvara, în 
luna Martie, care este luna creaţiei, pentru 
că prin venirea lui Hristos în lume omenirea 
se reînnoieşte, se naşte din nou prin credinţă, 
prin botez şi fapte bune. Să lăudăm deci pe 
Preacurata Fecioară Maria că s-a învrednic-
it să zămislească în trup pe Mesia cel mult 
aşteptat. Să lăudăm şi pe Gavriil arhanghelul 
că a adus pe pământ cea mai sfântă şi mân-
tuitoare veste bună. Apoi să ne silim a urma 
exemplul Maicii Domnului şi a imita virtuţile 
ei care au făcut-o vrednică să fi e Maică şi 
Născătoare de Dumnezeu. Adică fecioria, 
rugăciunea, smerenia şi ascultarea ei.

Tinerii şi fecioarele să imite fecioria 
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îngerească a Preasfi ntei Fecioare Maria. 
Soţiile creştine să fi e ascultătoare de soţii lor, 
precum Fecioara de bătrânul Iosif, cu care 
era logodită. Mamele creştine să urmeze Mai-
cii Domnului, care a primit să nască pe Hris-
tos prin Duhul Sfânt şi să nu-şi părăsească 
datoria de a naşte copii, pentru care au o 
mare răspundere. Preoţii şi călugării să se ro-
age mult, cât mai mult lui Dumnezeu, pentru 
lume, pentru mântuirea oamenilor şi pentru 
pace pe pămînt. La fel şi frăţiile voastre să 
vă rugaţi mai mult, că numai prin rugăciune 
putem vorbi cu Dumnezeu, ne împăcăm cu 
toţi oamenii, ne întărim în credinţă şi sporim 
în fapte bune, fără de care nu ne putem mân-
tui. Să nu uităm că şi Fecioara Maria a primit 

bunăvestire de la înger, în casa ei din Nazaret 
pe când se ruga. Căci atunci când ne rugăm, 
suntem asemenea îngerilor, cântăm şi lăudăm 
împreună pe Dumnezeu şi cu rugăciunea ar-
dem pe diavoli. Mai ales Acatistul Bunei Vestiri, 
cel mai vechi acatist din Biserica noastră, ca şi 
Paraclisul ei să nu ne rămână necitite în fi ecare 
zi şi sărbătoare.
Pe lângă acestea, să avem smerenie şi dra-
goste către toţi oamenii, ştiind că fără smere-
nie, fără iubire şi credinţă dreaptă nimeni nu 
se poate mântui. Am căzut din rai prin mândrie. 
Să ne urcăm din nou la Dumnezeu prin smere-
nie. La toate faptele bune să adăugăm şi pos-
tul. Iată, suntem în Sfîntul şi Marele Post. Să 
ne silim să postim după putere, că mare putere 

are rugăciunea unită cu postul. Nu uitaţi să 
vă spovediţi toţi din timp, cu evlavie şi căinţă, 
ca să ne ierte Dumnezeu păcatele şi să ne 
facem vrednici de Sfînta Împărtăşanie şi de 
lumina şi bucuria cea mîntuitoare a Sfi ntelor 
Paşti.
Vă îndemnăm iarăşi, fraţilor, să apăraţi 
sfânta şi dreapta credinţă ortodoxă printr-o 
viaţă creştinească exemplară. Iubiţi Sfânta 
Biserică şi ascultaţi de păstorii pe care vi i-
a rânduit Dumnezeu. Feriţi-vă de adunările 
rele, de creştinii dezbinaţi şi de sectanţi, căci 
ei s-au rupt de Biserica lui Hristos şi hulesc 
şi defaimă Sfânta Cruce, sfi ntele icoane şi pe 
Maica Domnului. Amin. (Din Predica la Bu-
navestire a Părintelui Cleopa)

În cadrul regulilor stabilite pentru postul 
Paştelui, ce anume hotărăsc cu exactitate 
regulile postului? Nici în vremurile străvechi 
şi nici în zilele noastre n-a fost vreodată o uni-
formizare exactă, dar majoritatea autorităţilor 
ortodoxe sunt de acord asupra următoarelor 
reguli:
1) În timpul săptămânii dintre Duminica 
Vameşului şi a Fariseului şi cea a Întoarcerii 
Fiului Risipitor, este în general dezlegare de 
la orice fel de post. Carnea şi produsele din 
animale pot fi  consumate chiar şi miercurea 
şi vinerea.
2) În săptămâna care urmează, adesea 
numită săptămâna Lăsatului de Carne, pos-
tul obişnuit se ţine miercurea şi vinerea. Altfel 
nu este nici un post special.
În săptămâna dinaintea postului Paştelui, 
carnea este interzisă, dar ouăle, brânza şi 
alte produse lactate pot fi  mâncate în orice zi, 
inclusiv miercurea şi vinerea.

În zilele săptămânii (de luni pana vin-
eri inclusiv) în timpul celor 7 săptămâni de 
post al Paştelui, sunt restricţii atât asupra 
numărului de mese zilnice cât şi asupra fe-
lurilor de mâncare, dar când o masă este 
permisă, nu sunt fi xate limite în ceea ce 
priveşte cantitatea.
a) În zilele săptămânii din prima săptămâna 
a postului, postul este foarte strict. Conform 
regulilor stricte, în timpul primelor 5 zile de 
post, numai doua mese sunt permise, una 
miercuri şi alta vineri, în ambele cazuri după 
Liturghia Darurilor Înainte Sfi nţite. În cele-
lalte 3 zile, cei ce au putere sunt încurajaţi 
sa păstreze un post absolut; cei pentru care 
acest lucru nu este posibil, pot mânca marţi 
şi joi (dar nu luni dacă este posibil), seara 
după vecernii, când pot servi apă şi pâine, 
sau ceai sau sucuri de fructe, dar nu mân-
care gătită. Trebuie specifi cat de la început 
că în zilele de astăzi aceste reguli sunt în gen-

eral relaxate. La mesele de miercuri şi vineri se 
recomandă “xerofagia”. Ad literam înseamnă 
“mese uscate”. Interpretat strict, înseamnă 
că putem mânca numai legume preparate cu 
apă şi sare, şi deasemenea fructe, nuci, pâine 
şi miere. În practică, scoicile şi caracatiţă sunt 
deasemenea permise în zilele de xerofagie. 
Dar următoarele categorii de alimente sunt cu 
desăvarşire excluse:
i)carne;
ii) produse animale (brânza, lapte, unt, ouă, zer, 
etc.);
iii) peşte (peşte cu oase);
iv) ulei (de exemplu ulei de măsline) şi vin (orice 
băutură alcoolică).  
b) În zilele săptămânii (de luni până vineri in-
clusiv) în a doua, a treia, a patra, a cincea şi 
a şasea săptămâna, o masă pe zi este permi-
sa, să fi e servită după amiaza, după vecernie, 
această masă va urma regulile xerofagiei.

În Joia Mare se serveşte o singură masă, 
cu vin şi ulei (de exemplu ulei de măsline).

În Vinerea Mare, cei ce au putere pot să 
urmeze tradiţia din zilele de început ale Biseri-
cii şi să ţină post negru. Cei ce nu pot acest lu-
cru să mănânce pâine, cu puţină apă, ceai sau 
sucuri de fructe, dar nu înainte de apus, sau 
în orice caz nu înainte de Vecernie şi Prohodul 
Domnului.

În Sâmbăta Mare, în principiu, nu se 
mănâncă, deoarece după tradiţia străveche  la 
sfârşitul Liturghiei Sfântului Vasile credincioşii 
rămâneau în biserică pentru citirea Faptelor 
Apostolilor, şi ca întărire primeau puţină pâine 
şi fructe uscate, cu o cupă de vin. Dacă, aşa 
cum se întâmplă acum de obicei, se întorc 
acasă pentru a servi masa, pot servi vin dar 
nu ulei; deoarece în aceasta sâmbătă, singura 
dintre sâmbetele anului, uleiul de măsline nu 
este permis.

Regula xerofagiei este mai puţin strictă în 
următoarele zile:

1) Sâmbetele şi duminicile postului, cu 
excepţia Sâmbetei Mari, se pot servi două 
mese în mod obişnuit, la amiază şi seara, cu 
vin şi ulei; carnea, produsele din animale şi 
peştele nu sunt permise;
2) De Buna Vestire (25 martie) şi de Florii, 
este dezlegare atât la peşte cât şi la vin şi 
ulei, dar carnea şi produsele  animale nu sunt 
permise.

Dacă Buna Vestire cade în primele 4 zile 
ale Săptămânii Mari, este dezlegare la vin şi 
ulei dar nu peşte. În cazul în care cade în Vi-
nerea sau Sâmbăta Mare, este dezlegare la 
vin dar nu la peşte sau ulei;
3) Este dezlegare la vin şi ulei în următoarele 
zile, in cazul in care cad într-o zi din cursul 
săptămânii în a doua, a treia, a patra, a cin-
cea sau a şasea săptămână:
Prima şi a Doua Afl are a Capului Sfântului 
Ioan Botezătorul (24 februarie);
Sfi nţii 40 de Mucenici din Sebastia (9 mar-
tie);
Înainteprăznuirea Bunei Vestiri (24 martie);
Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil (26 mar-
tie);
Hramul Bisericii sau al Mânăstirii;
4) Este dezlegare la vin şi ulei în miercurea 
şi joia săptămânii a cincea, este dezlegare la 
vin datorită Canonului cel Mare - şi după un-
ele autorităţi, şi ulei - în vinerea din aceeaşi 
săptămâna datorită vegherii Acatistului Mai-
cii Domnului;

Dintotdeauna s-a hotărât că aceste reg-
uli ale postului nu sunt aşa de stricte pentru 
cei în vârstă sau bolnavi. În zilele noastre şi 
pentru cei sănătoşi stricteţea postului este 
supusă dezbaterii.

Numai câţiva ortodocşi în zilele noastre 
încearcă să ţină post negru lunea, marţea şi 
joia din prima  săptămâna sau în primele trei 
zile din Săptămâna Mare.

În cursul săptămânii - cu excepţia poate a 

Episcop Kallistos Ware
Care sunt regulile postului. Îndreptar pentru Marele şi Sfântul Post.
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primii săptămâni şi a Săptămânii Mari - se 
obişnuieşte să se mănânce două mese gătite 
în loc de una singură. Din prima până în a 
şasea săptămână, mulţi ortodocşi folosesc 
vin, şi chiar şi ulei, marţea şi joia, şi mai rar 
lunea. Deseori în aceste săptămâni este de-
zlegare la peşte.

Factorii personali trebuie luaţi în con-
siderare, ca de exemplu un ortodox izolat ce 
trebuie să împartă casa cu neortodocşi, sau 
care este obligat să mănânce la cantina fabri-
cii sau a şcolii.

În cazurile neclare fi ecare trebuie să 
ceară sfatul duhovnicului sau. Tot timpul să 
ne amintim că “nu sunteţi sub lege ci sub  
har”  (Rom  6:14),  şi că “litera ucide, iar  
duhul  face  viu”   (2 Cor. 3:6).

Regulile postului, trebuie tratate cu se-
riozitate, nu trebuie interpretate cu asprime 
şi pedanterie legalistă: “căci împărăţia Dom-
nului nu este mâncare şi băutură, ci drep-
tate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Rom. 
14:17).

Traducerea Adrian Toma
Articol apărut în numărul 2 /2004 al 

Foii Electronice “Cuvântul Românesc”

Duminică 27 februarie a avut loc un eveni-
ment de referinţă în parohia noastră. Cu spriji-
nul redacţiei foii electronice “Cuvântul Româ-
nesc” din Portland, enoriaşii parohiei noastre 
au avut cinstea să găzduiască pe unul dintre cei 
mai cunoscuţi catehişti din lumea ortodoxă din 
Statele Unite ale Americii. Constantine Zalalas, 
pentru că despre el este vorba, conduce soci-
etatea de publicaţii ortodoxe “St. Nicodemus 
Publications Society” şi în acelaşi timp cu bine-
cuvântare arhierească, conferenţiază într-un 
mod susţinut pe tot cuprinsul Statelor Unite şi 
Canadei. 

Cu binecuvântarea Părintelui Ioan, Con-
stantine a fost în mijlocul nostru la sfârşitul 
primei săptămâni a triodului, ocazie cu care 
şi-a ales ca subiect chiar aceast reper ortodox 
care este perioada Triodului în Dreapta noastră 
Credinţă Ortodoxă.

În deschiderea manifestării, prin grija re-
dactorilor de la “Cuvântul Românesc” în primul 
rând a domnului Adrian Toma, s-a proiectat un 

scurt documentar despre Părintele Cleopa, 
produs de către Televiziunea Iaşi, cu puţin 
timp după moartea Marelui Duhovnic al nea-
mului românesc. Vorbitorii de limbă engleză, 
în număr destul de mare au putut urmări în 
bune condiţiuni documentarul, datorită efor-
tului “Cuvântului Românesc” de a adăuga 
subtitrarea în limba engleză.

Un mare număr de enoriaşi în frunte 
cu părintele Ioan au ţinut să fi e prezenţi la 
această manifestare ce se doreşte repetată 
într-un viitor apropiat. Dorim să-i mulţumim 
pe această cale oaspetelui nostru cu atât mai 
mult cu cât avem promisiunea, ca la invitaţia 
parohiei, Constantine să fi e cu voia Domnului, 
din nou în mijlocul nostru în una din dumini-
cile Marelui Post. 

Dumnezeu să ne ajute să întâmpinăm 
acest Sfânt Post al Paştilor cu vrednicie şi 
cu dreptate, şi cu ceva mai multă smerenie 
decât în anul trecut.

REDACŢIA

Catehism Ortodox 
În luna noiembrie au reînceput lecţiile 

de religie cu copiii. Ele se ţin duminica în 
timpul Sfi ntei Liturghii şi încep după Sfânta 
Împărtăşanie. Sunt adresate, pentru început, 
copiilor mai mari, însă sperăm, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, să putem face lecţii şi cu cei mai 
mici. Vrem să vă prezentăm aici un rezumat 
al ultimelor lecţii.

Prima temă a fost “Biserica, ca lăcaş de 
cult”. Am ales această temă pentru că am 
considerat că este important pentru copii să 
preţuiască Biserica Ortodoxă, să înţeleagă 
ce se întamplă acolo şi astfel să ajungă să 
preţuiască şi să respecte Casa Domnului şi 
ceea ce primim prin Biserică şi preoţii ei. 

La fel cum în Vechiul Testament Templul 
era împărţit în trei părţi, după indicaţiile date 
de Însuşi Domnul profetului Moise, şi Biserica 
noastră este împărţită în Pronaos, Naos şi 
Altar. Pronaosul, partea unde stăteau cate-
humenii care încă nu erau pregatiţi pentru a 
primi botezul, şi-a pierdut din însemnătate. 
Naosul este centrul bisericii, acolo unde stau 
credincioşii, însă partea cea mai importantă 
este Altarul - întotdeauna îndreptat spre Est, 
locul de unde Domnul va veni a doua oară. El 
reprezintă Împărăţia Cerurilor şi este despărţit 
de Naos prin Catapeteasmă sau Iconostas şi 
corespunde Sfi ntei Sfi ntelor din Templul din 
Ierusalim, acolo unde numai arhiereul intra 
o dată pe an, aducând jertfă pentru sine şi 
pentru întregul popor.

Biserica, icoanele, slujbele, chiar şi 
veşmintele preoţilor au o simbolistică extrem 
de bogată. Preotul spune diferite rugăciuni 
când îmbracă diferitele părţi ale veşmintelor, 
în funcţie de ceea ce simbolizează ele. Noi am 
primit aceste reguli de la Sfi nţii Părinţi şi trebuie 
să le păstram cu sfi nţenie. Obiceiul de a săruta 
mâna preotului din păcate s-a pierdut la noi, 
însă astfel noi ne putem arăta respectul faţă 
de preot şi implicit faţă de Dumnezeu.  Ceea 
ce primim prin preot, şi anume dezlegarea de 
păcate şi, mai ales, Sfânta Împărtăşanie, nu 
putem primi de la nimeni altcineva. “Oricâte veţi 
lega pe pământ vor fi  legate şi în cer şi oricâte 
veţi dezlega pe pământ, vor fi  dezlegate şi în 
cer” (Matei 18:18). Oare realizăm noi ce mare 
importanţă a dat Dumnezeu preoţilor Săi? Şi 
ce mare mângâiere pentru noi, păcătoşii, de a 
primi dezlegare de toate neputinţele noastre? 
De asemenea sărutarea mâinii preotului este şi 
un semn de smerenie, trebuie să ne facem pe 
noi mici, pentru că numai aşa Îi putem face loc 
Domnului să Se sălăşluiască în noi.

Catapeteasma sau Iconostasul are trei uşi: 
Uşa Împărătească în mijloc şi Uşile Îngereşti 

sau Diaconeşti în lateral. Uşa Împărătească 
se numeşte aşa pentru că prin ea trece 
Domnul Însuşi Care este prezent în Sfânta 
Împărtăşanie. Pe ea este pictată Bunav-
estire şi cei patru evanghelişti. În dreapta 
Uşii Împărăteşti este icoana Mântuitorului, 
iar în stânga icoana Maicii Domnului. Pe 
Uşile Îngereşti sunt pictaţi Arhanghelii Mihail 
şi Gavriil, iar prin ele intră şi iese diaconul în 
timpul slujbelor pentru a spune rugăciunile 
în faţa altarului. Copiii care ajută preotul în 
altar şi cei care au permisiunea să intre în 
altar trebuie să îşi facă cruce şi să sărute 
Uşile Îngereşti când păşesc în altar. Icoana 
din partea de sud (dreapta), este icoana 
hramului bisericii respective, reprezentând 
sărbătoarea sau sfântul căreia biserica îi 
este consacrată. În partea de nord (stânga) 
poate fi  icoana Sfântului Ioan Botezătorul sau 
a Sfântului Nicolae. Al doilea rând de icoane 
reprezintă cele 12 Praznice Împărateşti, în al 
treilea rând sunt icoanele Sfi nţilor Apostoli şi 
în mijloc, în partea de sus, Sfânta Cruce.

Odeta Buţiu
(va urma)

Eveniment
Constantine Zalalas în vizită la parohia noastră
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Cuvântulpagina 6

După cum ştiţi, în data de 6 Februarie a avut loc Adunarea 
Generală a membrilor cu drept de vot al misiunii noastre. La această
adunare au dat raportul Părintele Ioan Cătană şi toţi membrii cu 
funcţii ai Consiliului Parohial. S-a discutat îndelung despre planurile 
de construcţie ale noii biserici din Mountlake Terrace. S-a ajuns la 
concluzia că în vederea înaintării mai rapide ale acestor planuri, este 
nevoie de o infuzie masivă de capital care se poate obţine printr-o 
implicare fi nanciară mai puternică din partea membrilor. Cu aceas-
ta în minte s-a propus şi s-a votat în unanimitate ca membrii paro-
hiei să contribuie lunar cu $50 pentru anul în curs. A fost nevoie de 
această măsură din cauza eşecului pe care l-am avut cu Programului 
Făgăduinţei, program în urma căruia s-au strâns doar $960 pentru 
tot anul fi nanciar 2004. Acest efort fi nanciar din partea membrilor 
va permite misiunii să înainteze mai repede cu construcţia şi va face 
posibilă sfi nţirea cât mai rapidă a noii biserici.

Adunarea Generală

În Adunarea Generală din 6 Februarie s-au ales cu unanimitate de 
voturi noii membrii ai Consiliului Parohial. În  următoarea duminică, în 
cadrul primei şedinţe, membrii noului consiliu au depus jurământul şi 
au ales membrii cu funcţii. Aceştia sunt:

Preşedinte: Virgil Zanidache
Vicepreşedinţi: Val Dominte, Emanoil Mureşan
Secretar: Valentin Ispas
Casier: Adi Oltean
Controlori: Ionică Creţu, Cornel Marcu
Epitropi: Gabriel Albuţ, Nic Mureşan, Nicolae Ovadiuc, 
Marius Tîrtu
Consilieri: Gheorghe Dănilă, Emanoil Olt, Ioan Goie, 
Marin Popescu, Ioan Butnar, Cornel Mija, Florin Trofi n.

Pentru orice probleme, sugestii sau întrebări vă rugăm să-i 
contactaţi personal sau prin email la adresa council@ortodox.org.

Consiliul Parohial

Curăţenia de primavară
În data de 19 Februarie, mai mulţi enoriaşi ai bisericii s-au strâns 

la noua proprietate din Mountlake Terrace pentru a face curăţenie în 
exteriorul clădirii. Din cauza perioadei lungi în care această propri-
etate a fost nefolosită, curtea s-a umplut de frunze, ace de brad iar 
părţile asfaltate de muşchi şi buruieni. Cei care au fost acolo au strâns 
frunzele, au spălat asfaltul, au curăţat acoperişul clădirii şi in general 
au făcut ordine în curtea proprietăţii. Este incredibil câtă diferenţă se 
poate observa după acest efort de numai o zi. Vă puteţi da seama cât 
de multe s-ar putea obţine printr-un efort mai susţinut din partea tu-
turor. Următorul proiect implică interiorul clădirii, unde de asemenea 
este nevoie de o curăţenie generală. Trebuie scoşi pereţii interiori care 
au fost deterioraţi de umezeală şi refi nisaţi cei care sunt intr-o stare 
acceptabilă. De asemenea trebuie aerisită clădirea şi pregătită pentru 
construcţie. Părintele Ioan şi membrii Consiliului Parohial vor hotărî 
o dată pentru acest proiect care va fi  anunţată în viitorul apropiat la 
slujbele duminicale.

Dorim să le mulţumim pe această cale celor ce au răspuns cu 
entuziasm chemării părintelui: Gabriel Albuţ, Adelin Bobar, Emanoil 
Mureşan, Marius şi Margareta Tîrtu, David Mureşan, John Ursei, Ioan 
Goie, Virgil şi Doina Zanidache, Emil şi Violeta Olt, George şi Maria 
Dănilă, Valentin Dănilă, Nicolae Ovadiuc, Mihai Tudorache, Călin Pop. 
Domnul să vă răsplătească însutit!

Situaţia Financiară
La ora actuală, biserica noastră dispune de $73,816.36 în con-

turile de la Bank of America, plus cei $30,000 blocaţi de US Bank 
pentru remedierea peretelui sudic afectat de umezeală. Rata lunară 
pentru împrumutul contractat de US Bank este de $3914.35. Media 
cheltuielilor lunare ale bisericii se ridică la suma de $7,800, fără a 
socoti cheltuielile de construcţie. Vă reamintim că terenul din Sno-
homish (19714 SR9, Snohomish WA 98296 - unde s-au desfăşurat 
picnicurile din ultimii ani) este de vânzare. Cei interesaţi vă rugăm să 
vă adresaţi părintelui Ioan pentru detalii.

Chitanţe pentru taxe
În buletinul din luna trecută aţi primit şi o chitanţă pe care o 

puteţi folosi pentru impozitul pe venit. Dacă aţi remarcat greşeli, vă 
asigurăm că ele au fost neintenţionate şi vă rugăm să va adresaţi 
fostului casier Florin Trofi n pentru remedierea lor. Deoarece nu toţi 
donatorii primesc buletinul, au rămas chitanţe nedistribuite care se 
pot ridica de la epitropi în fi ecare duminică. Vă rugăm să aduceţi la 
cunoştinţa prietenilor dvs acest lucru pentru a intra în posesia lor.

Construcţia Bisericii
După cum am anunţat şi la Adunarea Generală a membrilor, în 

luna ianuarie a avut loc a doua întâlnire cu comisia de planifi care 
de la primăria oraşului Mountlake Terrace. Membrii comisiei au re-
vizuit planurile noastre şi ne-au trimis o scrisoare cu modifi cările şi 
recomandările lor. Urmând aceste cerinţe, am făcut modifi cările nec-
esare la planuri şi suntem gata să aplicăm pentru procesul de “land 
use review”, proces necesar datorită modifi cărilor extensive pe care 
le vom aduce proprietăţii.

Între timp, până la obţinerea aprobărilor, putem - şi trebuie - să fa-
cem curăţenie în clădire şi să o pregătim pentru remodelare. Părintele 
Ioan şi preşedintele Consiliului, Virgil Zanidache vor coordona aceste 
acţiuni. Dacă doriţi să voluntariaţi pentru aceasta, vă rugăm să ne 
contactaţi prin intermediul părintelui.

Lista donaţiilor pe luna februarie
Donaţii în luna februarie:
Donaţii sub $100:
Julian Gheorghiu, Emanoil Mureşan, Marius Tîrtu, Maria Ţîru, Adrian 
Predescu, Liviu Frăţilă, Bogdan Răutu, Marius Podar, Dorin Paşca, Ga-
briel Trocan, Valentin Ispas, Paulina Mureşan, Paula Militaru, Aurel 
Pop, Ion Cotora, Ioan Nistor, Adrian Oltean, Florentina Perianu, Vasile 
Brian Mureşan, Valentin Moraru, Ionel Tămăşan, Valerian Let, Gabri-
ela Mihai, Mihai Piha, Valentin Bijaru, Gheorghe Filipaş, Florin Teodor-
escu, Adrian Fânaru, Marin Popescu, Nicu Mureşan
Donaţii între $100-$200:
Claudiu Barbură, Clement Ifrim, Tiberiu Frig, Ioan Cătană, Emanoil Olt, 
Gabriel Albuţ, Mircea Popescu, Adrian Muntianu, Constantin Puraveţ, 
Cornel Marcu, Dorel Standolariu, Claudia Hurst, Ioan Popita, Stefano 
Ionescu Niscov, Virgil Zanidache
Donaţii între $200-$300:
Mihai Tudorache, Gary Malkasian, Cristian Goie
Donaţii între $300-$400:
Ioan Goie, Ioan Butnar, Sorin Oprea, Val Dominte
Rata lunară (mortgage) pentru împrumutul de la US Bank pentru luna 
martie a fost plătită de familia Dumitru şi Elena Pintilie care au donat 
suma de $4,000.
Mulţumim tuturor donatorilor şi Dumnezeu să le răsplătească însutit! 
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1. Hapaianu Vasile, Tarta Mihail-Gavril, Torres Ileana, 
 Vasiliu Viorel
2. Sandulescu Mioara
3. Ionescu Petronela, Petrovan Ioan, Popescu Tudor.
4. Poiana Dorina, Zanidache Doina, 
 Veronica Alexandru Stamate
5. Enache Paul
6. Bucur Ioan, Petriuc Elena
8. Crivat Irinel, Farcas Adriana, Ifrim Silviu, Rapan Monica,
  Sandru Gheorghe
9. Vasiliu Steluta
10. Badaluta Viorica, Irimescu Cristian, Sandulescu Tiberiu, 
 Teodoru Anca-Ioan
11. Armanasu Mihaela
12. Dobre Gheorghe, Dobre Mariana, Costache Stefania, 
 Gerea Maria, Brijban Radu, Tiru Maria
13. Butnar Robert, Punga Cristian, Smantana Ion, 
 Ana-Maria Mot, Mirea Valentine
14. Bot Dorel
15. Ionescu Nicole, Stoica Teodora, Tepordei Bogdan
16. Mircea Iosif, Ovadiuc Cosma
18. Ardelean Cornel, Ovadiuc Cristian, poiana Gabriel
19. Zanidache Eduard
20. Andreiu Bogdan, Sambotin Dragos, Smarandoiu Adrian, 
 Tatar George
23. Urs Constantin
24. Cocerhan Maria, Chicaros Peter, Hurst Claudia, 
 Iacoban Dorina, Stephens Oana
25. Ganea Valerian, Moore Maria
26. Oltean Ioan, Ungureanasu Cezar
27. Dumbrava Gheorghe, Gusu Florica, Popescu Marin
28. Farkas Stela, Forcos Ionel, Maleanu Elena, 
 Sambotin Liliana
29. Gavrilescu Alexandru, Lazar Sorin, Popa Elena
30. Smantana Radu, Serban Florentina
31. Dixon Gabriela, Malkasian Gary, Oprean Dorel.

“LA MULŢI ŞI FERICIŢI ANI” celor născuţi în luna mărţişorului, 
Dumnezeu sa le dea o viaţă lungă, plină de sănătate şi bucurie.

Aniversări luna martie

Programul activităţilor Parohiei în 2005

Duminică, 20 februarie 2005 s-a încreştinat prin baia Sfântu-
lui Botez, micuţul Alexandru Cristian Ştefan Croitor, fi ul lui Simona 
Croitor şi Ioan Postolache. Naşi au fost Ştefan şi Dana Naghiu. Îi 
dorim lui Alexandru ca Duhul Sfânt primit la botez să-i lumineze 
calea în viaţă, să-i dea înţelepciune şi sănătate.

Botez

2/26
6PM-2PM

Sărbătoarea primă-
verii/mărţişorului

Sala de sport a bisericii St. 
Pius din Mountlake Terrace

4/28
7PM-9PM

Sf. Joi - Deniile Biserica St. Pius, Mountlake 
Terrace

4/29 
PM-9PM

Sf. Vineri- Prohodul 
Domnului

Biserica St. Pius, Mountlake 
Terrace

4/30 
10PM-6AM

Paştele Biserica St. Pius, Mountlake 
Terrace

5/21
6PM-2AM

Balul Florilor de mai Sala de sport a bisericii St. 
Pius din Mountlake Terrace

10/1-2 Octombrie 
Festival 

Biserica Rusă Sfântul Spiri-
don

11/5
6PM-2AM

Sărbătoarea toam-
nei

Sala de sport a bisericii St. 
Pius din Mountlake Terrace

12/25
6PM-2AM

Naşterea Domnului. 
Crăciunul

12/31
8PM-6AM

Revelion Sala de sport a bisericii St. 
Pius din Mountlake Terrace

De asemenea plănuim ca şi în acest an să organizăm câteva picni-
curi în aer liber. Datele orientative ale acestor picnicuri sunt: 6/11, 
7/16, 8/20. Aceste date se vor schimba în cazul în care vremea nu 
ne va permite aceasta.

Consiliul Parohial

Tax Time 2004
Cu numai câteva zile înainte de 15 Aprilie, 
dacă aveţi nevoie de a întocmi taxele şi a le 
trimite la IRS, daţi un telefon lui 
VALENTIN DANILA (206) 778-3992.
Daca aveţi nevoie de ajutor, nu întârziaţi!
Aş fi  bucuros să ajut pe oricine are nevoie cu 
taxele. Discount special pentru Români!

Contabil licenţiat (CPA), prepar formularele 
de impozit pe venitul anual (federal income 
taxes) pentru persoane fi zice. Ofer de aseme-
nea şi servicii de contabilitate pentru fi rma 
dumneavoastră: întocmirea bilanţurilor fi nan-
ciar-contabile (fi nancial statements), cont-
abilitate (bookkeeping), impozitare (quarterly 
tax reports and annual company tax return), 
consultanţă fi nanciară (fi nancial consulting) şi 
alte servicii fi nanciare.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi-l 
pe SORIN GUSU la (206) 623-3200, e-mail 
sorin@hanlinmoss.com.
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The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151

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

TO:

Duminică 6 martie 2005 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 13 martie 2005 12:30 Sfânta Liturghie 
Vineri 18 martie 2005 9:30AM Liturghia Darurilor Înainte Sfi nţite
Sâmbătă 19 martie 2005 12:30 Sfânta Liturghie (Pomenirea Morţilor)
Duminică 20 martie 2005 12:30 

5:00PM
Sfânta Liturghie
Vecernie la Biserica greacă Sfântul Dumitru

Miercuri 23 martie 2005 6:30PM Liturghia Darurilor Înainte Sfi nţite
Vineri 25 martie 2005 12:30 Bunavestire
Duminică 27 martie 2005 12:30

5:00PM
Sfânta Liturghie 
Vecernie la biserica Sfânta Ecaterina (Kirkland)

Miercuri 30 martie 2005 6:30PM Liturghia Darurilor Înainte Sfi nţite
Duminică 3 aprilie 2005 12:30 Sfânta Liturghie

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

După cum observaţi, odată cu începerea postului mare al Paştilor din 14 martie, programul slujbelor 
este mult mai bogat. Deasemenea, în prima săptămână din post (14-18 martie) vom putea participa în 
fi ecare seară de la orele 6:30PM la slujbele de Denii împreună cu gazdele noastre de la Sf. Spiridon.

Programul Slujbelor Religioase ale lunii Martie

Cititi Buletinul Parohial 

“Cuvântul” si pe internet la:

www.romaniinseattle.com


