
Minunatul acesta, vestitul şi marele Muce-
nic Gheorghe a trăit pe vremea împăratului 
Diocleţian, s-a născut în Capadochia, fi u al 
unor părinţi creştini şi învăţat, din tinereţe, 
în dreapta credinţă. Rămas fără de tată din 
copilărie, Sfântul s-a mutat, cu maica sa, din 
Capadochia în Palestina, fi ind cu neamul de 
acolo şi având acolo multe averi şi moşteniri. 
Ajuns la vârsta desăvârşită şi fi ind frumos 
la chip şi viteaz în luptă, prin osteneală, pri-
cepere şi destoinicie, tânărul Gheorghe s-a 
făcut preţuit şi, îmbrăţişând slujba armelor, în 
scurtă vreme, a cucerit cele mai mari cinstiri, 
până şi dregătoria de conducător de oaste, în 
garda împăratului. 

Se ştie că, deşi era păgân, împăratul 
Diocleţian, până la anul 303 nu a luat nici o 
măsură împotriva creştinilor. Această stare de 
lucruri a îngăduit creştinilor vrednici, să urce 
până la cele mai înalte slujbe în împărăţie. 
În anul 303 însă, din îndemnul ginerelui său 
Galeriu, pe care Diocletian l-a luat ca însoţitor 
la domnie, a aprins prigoana împotriva 
creştinilor. Istoria creştinătăţii stă martoră 
că, din anul 303 şi până la 313 (anul decre-
tului de la Milan, prin care Sfântul împărat 
Constantin a dat pace creştinilor), Biserica 
a trecut printr-o cutremurătoare încercare şi 
o sângeroasă probă: creştinii au fost siliţi să 
aleagă, cu preţul vieţii lor, între zeii păgâni şi 
Hristos. 

Cunoscând, deci, decretul de prigoni-
re împotriva creştinilor, îndată Gheorghe 
s-a înfăţişat singur înaintea împăratului 
Diocleţian şi, înaintea întregii curţi 
împărăteşti, a mărturisit deschis că este 
creştin şi că înţelege să slujească în oastea 
împăratului, ca ucenic al lui Hristos. Uimit de 
această mărturisire şi îndemnat de Galeriu, 
Diocletian a dat poruncă să fi e dus în temniţă 
şi pus la chinuri, ca să se lepede de credinţă. 

Şi a fost trecut prin toate vamile muceniciei, 
loviri cu suliţă, batai la tălpi, lespezi de piatră 
pe piept, chinul la roată, groapa cu var, 
încălţăminte cu cuie, băutură otravită, bătăia 
cu vine de bou s.a. Toate acestea şi altele 
asemenea, Sfântul Gheorghe le-a îndurat cu 
bărbăţie stând tare în credinţă. 

Pentru cei credincioşi, Mucenicii sunt 
creştini aleşi, luminaţi de Dumnezeu, pen-
tru a duce lupta împotriva păgânătăţii şi a 
diavolului. Drept aceea, în toiul prigonirilor şi 
în clipele când sunt puşi la încercările cele 
mai sângeroase, Mântuitorul îi luminează cu 
puteri dumnezeieşti, care le ocrotesc trupul 
împotriva suferinţelor. 

Deci, cei de faţă, văzând chinurile de 
moarte, prin care trecea Sfântul Gheorghe şi 
că rămâne viu şi nevătămat, mulţi dintre ei 
s-au lepădat de idoli şi au venit la credinţă 
în Hristos, slăvind cu un glas pe Dumnezeul 
creştinilor. Mai mult, în vremea ţinerii lui în 
temniţă, Sfântul Gheorghe, atingându-se de 
un mort, acesta a înviat. Însăşi împărăteasa 
Alexandra, soţia lui Diocleţian, văzând aces-
tea, a mărturisit credinţa ei în Hristos. 

În cele din urmă,  împăratul a încercat  
să-l înduplece cu onoruri şi cu făgăduinţe, 
dar Sfântul a ales să rămână pentru totdeau-
na cu Hristos. În faţa acestei mărturisiri şi, 
văzând că toate încercările lui sunt zadar-
nice, Diocleţian a dat poruncă să li se taie 
capetele, şi Mucenicului şi împărătesei Alex-
andra. 

Deşi, ostaşii i-au scos afară din cetate, 
dar, pe drum, înainte de a ajunge la locul 
de tăiere, împărăteasa, slăbind cu trupul, 
şi-a dat duhul. Iar, când au ajuns la locul 
hotărât, Sfântul şi-a ridicat glasul şi s-a rugat 
cu căldură, mulţumind lui Dumnezeu pentru 
toate binefacerile primite. Astfel, rugându-
se, cu bucurie şi-a plecat capul sub sabie şi 
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a fost tăiat, în ziua de 23 aprilie, păzind 
până la capăt credinţa fără prihană şi 
luând cununa cea nevestejită din mâna 
lui Hristos, Domnul sau. 

Dintre toti Sfi nţii sărbătoriţi în lumea 
creştină, puţini au ajuns la faima de 
care s-a bucurat, şi se bucură, Sfântul 
Gheorghe, la poporul nostru. În satele şi 
oraşele ţării noastre, foarte multe biser-
ici sunt ridicate în cinstea lui. Mulţi oa-
meni, bărbaţi şi femei, îi poartă numele. 
De asemenea şi multe oraşe din ţară. Al 

treilea braţ al Dunării, în Delta, se cheama, 
Braţul Sfântului Gheorghe. Se ştie, apoi, 
că multă vreme ocrotitorul oştirii române a 
fost Sfântul Gheorghe. 

Asemenea, steagul Moldovei, trimis de 
Ştefan cel Mare la mânăstirea Zograful, din 
muntele Athos, are chipul Sfântului Gheo-
rghe, doborând balaurul. Iar acest chip al 
Sfântului, doborând balaurul, a fost la noi 
ca un răsunet şi ca o chemare a poporu-
lui la lupta creştinilor împotriva balaurului 
vremii, adică a păgânilor otomani şi îm-

potriva diavolului. 
O dovadă este şi rugăciunea lui Ştefan cel 

Mare, scrisă pe steagul său: “O, luptătorule 
şi biruitorule, mare Gheorghe, în nevoi şi în 
nenorociri grabnic ajutător şi cald sprijinitor, 
iar celor întristaţi, bucurie nespusă, primeşte 
de la noi această rugăminte a smeritului tau 
rob, a Domnului Io Ştefan Voievod, din mila lui 
Dumnezeu, Domnul Ţării Moldovei. Pazeşte-l 
pe el neatins în lumea aceasta şi în cea de 
apoi, pentru rugăciunile celor ce te cinstesc 
pe Tine, ca să Te preamărim în veci. Amin. 

Şi aceasta a făcut-o în anul 7008 (1500), 
în al 43 an al Domniei Sale”. 

Darul cel mai deosebit, darul care 
izvorăşte din Învierea Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos, este iertarea păcatelor. 
Fără iertarea păcatelor, nu pot fi  trăite 
celelalte daruri ale Învierii. Sfântul Evan-
ghelist Ioan, istoriseşte că Domnul Hris-
tos, în cea dintâi zi a Învierii Sale, a su-
fl at peste ucenicii Săi şi a zis: “Luaţi Duh 
Sfânt, cărora veţi ierta păcatele le vor fi  
iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi  ţinute”, 
deci iertarea păcatelor este în legătură 
cu Învierea. Ştiţi că Sfântul Ioan Gură de 
Aur, în Cuvântul de la Paşti zice: “Nimeni 
să nu se tânguiască pentru păcate, că 
iertarea din mormânt a răsărit”, şi asta 
pentru totdeauna, pentru toată viaţa 
pământească, pentru cât va fi  omul pe 
pământ, până la sfârşitul lumii, pentru 
că până la sfârşitul lumii este şi putinţa 
de a păcătui, este şi darul de a ierta.  Cel 
dintâi lucru care l-a spus Domnul Hristos 
după Înviere este cuvântul: “Bucuraţi-
vă!”. Un îndemn la bucurie şi un salut, 
în acelasi timp. Noi ştim că grecii din 
vremea aceea (poate şi cei de acum) se 
salutau cu cuvântul “bucură-te!”. Aşa în-
cat unii au şi tradus cuvântul acesta ca 
un cuvânt de salut, dar poate fi  şi un cu-
vânt de îndemn la bucurie. Când Domnul 
Hristos S-a întalnit cu femeile mironosiţe 
care se întorceau de la Mormântul gol 
le-a spus: “Bucuraţi-vă!”. Şi după aceea 
îndată: “Nu va temeţi!” Pentru că ele au 
intrat într-un fel de temere, le-a cuprins 
frica şi atunci Domnul Hristos le-a zis:”Nu 
vă temeţi!”. Bucuraţi-vă şi nu vă temeţi.  
Sunt cuvinte spuse femeilor mironosiţe 
după Înviere, cuvinte din care înţelegem 
că Domnul Hristos vrea să ne bucurăm 
şi că din mormântul dătător de viaţă al 
Mântuitorului izvorăsc bucuria şi curajul, 

netemerea. Curajul este o virtute creştină, 
o virtute morală pe care cu toţii voim s-o 
avem, pentru că numai aşa ne putem man-
ifesta credinţa noastră în Mântuitorul, Care 
a zis: “Îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.” 

Nu din puterea noastră ne bucurăm şi 
nu numai din puterea noastră ne liniştim, 
ajungem la netemere, ci cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi mai ales pentru credinţa 
noastră, câtă o avem, în Mântuitorul care 
ne ajută. “Toate le pot întru Hristos, cel ce 
mă întăreşte”, scria Sfântul Apostol Pavel 
creştinilor din Filipi.  Apoi mai avem încă 
două daruri ale Învierii. Domnul Hristos, 
după Învierea Sa din morţi, de fi ecare dată 
când S-a întâlnit cu ucenicii Săi, le-a zis: 
“Pace vouă!”. Cuvântul acesta, pace vouă, 
e un cuvânt de salut al evreilor; evreii se 
salutau cu “Şalom” - pace. Deci, Domnul 
Hristos nu numai că i-a salutat pe ucenici 
cu cuvintele pace vouă, ci le-a şi dat pa-
cea. Domnul Hristos spune şi despre bucu-
rie şi despre pace că sunt lucruri pe care 
El le dă. 

Înainte de Sfi ntele Patimi, în cuvân-
tarea de despărţire pe care a reţinut-o în 
Evanghelia sa Sfântul Evanghelist Ioan, e 
scris că Domnul Hristos a zis: “Pace vă las 
vouă, pacea Mea o dau vouă.” Nu daruri 
cum dă lumea vă dau Eu, ci o să vă dau 
pace, care-i mai presus de orice, dar şi 
prin care şi celelalte lucruri primesc valo-
are.  Despre bucurie, Domnul Hristos a zis: 
“Deci şi voi acum sunteţi trişti, dar iarăşi 
vă voi vedea, şi se va bucura inima voastră 
şi bucuria voastră nimeni n-o va lua de la 
voi”. S-au bucurat ucenicii că L-au văzut 
pe Domnul după Înviere, au primit pacea 
Mântuitorului după Înviere şi astfel s-au 
împlinit cuvintele Mântuitorului dinainte 
de Pătimire.  

Avem patru daruri ale Învierii: ier-
tarea păcatelor, bucuria, netemerea şi 
pacea.  Şi încă unul, al cincilea - bine-
cuvântarea. Domnul Hristos, după ce 
şi-a împlinit aici, pe pământ, cele pen-
tru care a venit El, fi ul lui Dumnezeu, 
S-a înălţat la ceruri binecuvântându-i 
pe ucenici.  Binecuvântarea este mare 
lucru; binecuvântarea arată întotdeauna 
bunăvoinţă, binecuvântarea arată întot-
deauna lărgime de sufl et. Pentru a primi 
binecuvântarea trebuie sa ducem o viaţă 
pe care Domnul Hristos s-o poată bine-
cuvânta, o viaţă asemănătoare cu cea a 
ucenicilor, o viaţă asemănătoare cu cea 
a Maicii Domnului, pentru că în Tradiţia 
Bisericii este că şi Maica Domnului a fost 
la Înălţarea Mântuitorului, aşa cum a fost 
şi atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât 
peste Sfi nţii Apostoli.  

Toate aceste ştiindu-le, e bine să ne 
cercetăm pe noi înşine nu numai dacă 
facem lucruri care nu se potrivesc cu o 
viaţă sfântă, ci să ne gândim şi la daru-
rile Învierii: în ce măsură suntem oameni 

“Darurile Învierii “de Arhimandrit Teofi l Pârâian
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cu bucurie, cu netemere, cu pace, în ce 
măsură suntem oameni care suntem sub 
binecuvântarea Domnului nostru Iisus 
Hristos. 

Să ne cercetăm dacă suntem oame-
ni care primim iertarea păcatelor, care se 
dă la Sfânta Spovedanie, împărtăşindu-
ne cu dumnezeieştile Taine care şi ele se 
dau spre iertarea păcatelor, luând parte 
la slujba Sfântului Maslu, care este tot 
spre iertarea păcatelor.  Să ştim că, dacă 
vedem că nu avem bucurie, ceva nu e în 
regulă; să ştim că, dacă nu avem pace a 

care sunt dătătoare de pace, în această 
zi în care stăm cu sărbătorire în faţa Mân-
tuitorului Înviat, să ne gândim la Domnul 
Hristos Cel Înălţat şi să ne gândim la 
Duhul Sfânt, Care şi El este Duhul Sfânt 
care dă bucurie. Cu viaţa noastră, cu cele 
agonisite de sufl etul nostru, să căutam 
să fi m oameni care pot da încredere 
celorlalţi oameni.  A fi  cu Domnul Hristos 
înseamnă a fi  sub binecuvântare, a fi  sub 
iertarea păcatelor, a fi  în marginile pacii, 
în marginile bucuriei şi ale netemerii. 

Dumnezeu să ne ajute!

sufl etului, ceva nu e cum vrea Dumnezeu, 
ceva nu-i în rânduială. Să ştim că, dacă 
n-avem curaj, dacă suntem cuprinşi de 
teamă, ceva e rău în existenţa noastră, 
pentru că nu suntem în legătură cu Mân-
tuitorul care ne susţine; dacă vedem că 
lucrurile nu merg aşa cum le doreşte 
Domnul Hristos, trebuie să schimbăm fe-
lul de a gândi, de a lucra, de a acţiona în 
lumea aceasta.  

În această zi de bucurie, care se 
continuă tot cu zile de bucurie, în această 
zi de pace, care se continuă cu alte zile 

Catehism Ortodox
Cea mai sfântă parte a unei biserici este Altarul. Acolo, pe 

Sfânta Masă, se săvârşeşte Taina Tainelor, transformarea pâinii 
şi vinului în Însuşi Trupul şi Sângele Domnului. După obiceiul 
creştinilor din primele veacuri care săvârşeau Liturghia pe mor-
mintele martirilor, când o biserica nouă se sfi nţeşte, se pun în 
piciorul Sfi ntei Mese părticele de moaşte, în amintirea credinţei 
şi iubirii pană la moarte a acestora.  Pe Sfânta Masă se afl a An-
timisul, Evanghelia, o cruce, sfeşnice şi Chivotul. Antimisul este 
o bucata de panză care are imprimată scena punerii Domnului 
în mormânt şi este obligatoriu pentru slujirea Sfi ntei Liturghii. 
El are cusute în el sfi nte moaşte şi are înscrise pe el numele 
parohiei, hramul bisericii şi semnătura episcopului. Dacă este 
nevoie, Sfânta Liturghie se poate săvârşi şi în afara bisericii, dar 
numai pe antimis, care şi înseamnă “în loc de masă”. El se afl a 
în permanenţă pe Sfânta Masă,sub Sfânta Evanghelie, îndoit şi 
învelit într-o pânză protectoare care se cheamă iliton.  

Chivotul este o cutie care de obicei are forma unei bi-
serici şi înăuntrul căruia se păstrează întotdeauna Sfânta 
Împărtăşanie din care se împărtăşesc cei bolnavi. Motivul pen-
tru care, atunci când ne închinăm la icoane sau trecem prin faţa 
Uşilor Împărăteşti, se cuvine să ne oprim şi să ne facem cruce, 
este tocmai prezenţa în permanenţă pe Sfânta Masă a Sfi ntei 
Împărtăşanii, a Domnului Însuşi. În spatele Sfi ntei Mese se 
afl ă crucea pe care este pictată Răstignirea Domnului. Ea este 
scoasă din Altar o singură dată în an, în Joia Mare în timpul De-
niei celor 12 Evanghelii şi ne putem închina ei până în Vinerea 
Mare când, după Prohodul Domnului, ea este pusă din nou în 
Altar. În partea stângă a altarului se afl ă o masuţă sau o nişa în 
perete care se cheamă proscomidiar şi unde preotul pregăteşte 
darurile de pâine şi vin pentru Sfânta Împărtăşanie. 

Părintele Nicodim Mândiţă scrie despre importanţa Bi-
sericii astfel: “Precum corabia lui Noe a scăpat de la înecul în 
noianul apelor potopului universal, pe el şi familia sa, aşa şi 
biserica scapă din noianul păcatelor pe cei ce trăim, stăm, şi 
rămânem într-însa conducându-ne gândurile, vorbirile, faptele, 
credincioşia şi vieţuirea după sfaturile ei. Cei ce rămân afară 
din biserica se îneacă şi se pierd, ca şi lumea rămasă afară din 
corabia lui Noe. Chip al Bisericii lui Hristos, a fost corabia lui 
Noe; porumbelul, al Sfântului Duh; ramura de măslin, a milos-
tivirii lui Dumnezeu. Acelea erau închipuiri, iar acestea, adevăr. 

Căci, precum corabia în noianul mării a scăpat pe cei ce au 
fost înăuntru, aşa şi biserica, mântuieşte pe toţi cei rătăciţi care 
intră, stau şi rămân într-însa cu trup şi sufl et. Biserica lui Dum-
nezeu are o foarte mare deosebire de corabia lui Noe. Aceasta 
o adevereşte foarte lamurit Sf. Ioan Gură de Aur, zicând : “Cora-
bia a primit dobitoace necuvântătoare şi tot necuvântătoare a 
scos; a primit şi Biserica, oameni fără socoteală şi nu numai că 
i-a mântuit, dar i-a şi prefăcut. Corabia a primit corb şi tot corb a 
trimis; primeşte şi Biserica corb dar trimite porumbel, primeşte 
lup şi-l scoate oaie. Căci de va intra aici om răpitor şi lacom, auz-
ind Dumnezeieştile cuvinte ale învăţăturii, îşi schimbă năravul şi 
în loc de lup se face oaie; că lupul răpeşte şi pe cele străine, iar 
oaia şi lâna sa o lasă.”  Cea mai importantă dintre slujbe este 
Sfânta Liturghie care a fost prima dată săvârşită de către Mân-
tuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Taină. Atunci El luand pâinea 
şi binecuvântând, a dat-o apostolilor zicând: ”Luaţi, mâncaţi, 
acesta este Trupul Meu”. Luând apoi paharul şi mulţumind,le-
a dat lor zicând: ”Beţi dintru Acesta toţi, Acesta este Sângele 
Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă, spre iertarea 
păcatelor”. Apoi a dat poruncă apostolilor Săi, zicând: ”Aceasta 
să o faceţi întru pomenirea Mea”. 

După Pogorârea Sfântului Duh şi întemeierea Bisericii, 
Sfi nţii Apostoli şi urmaşii noi, arhiereii şi preoţii au săvârşit 
neîncetat Sfânta Liturghie. La fi ecare Liturghie pâinea şi vinul 
se prefac în Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos 
prin pogorârea Sfântului Duh şi se oferă credincioşilor spre 
împărtăşire, spre iertarea păcatelor şi viaţa de veci. În Biserica 
primară era de neconceput că cei ce participă la Liturghie să 
nu se împărtăşească. Canoanele 8 şi 9 apostolice sunt categor-
ice în această privinţă, ameninţând cu excomunicarea atât pe 
clericii, cât şi pe laicii care participau la slujbă şi nu se cum-
inecau. Cât de mult ne-am îndepărtat în zilele noastre de la 
această înţelegere, când majoritatea credincioşilor rămânem 
la Liturghie fără să conştientizam ce privilegiu înfricoşător îl 
reprezintă aceasta, fără să ne punem problema că ar trebui să 
ducem o astfel de viaţă încât să ne putem împărtăşi de fi ecare 
dată şi fără să înţelegem că numai împărtăşindu-ne participăm 
deplin la Sfânta Liturghie!

(Va urma)
Odeta Buţiu
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Fapta creştină. Ajutoare pentru România
Recent am primit din România confi rmarea de primire a pachetelor 

cu haine şi jucării pe care comunitatea noastră le-a trimis în Decem-
brie pentru ajutorarea familiilor nevoiaşe şi cu mulţi copii. Ajutoarele 
au fost distribuite de către preotul Florin Voineag de la catedrala Sf. 
Gheorghe din Tecuci. 

După cum puteţi vedea din imaginile primite, sărăcia în care 
trăiesc unii dintre fraţii noştri din ţară e impresionantă. Câteva cuvinte 
despre cei care au primit cu recunoştinţă ajutorul dvs:
- Fam. Velicu - preot şi preoteasă - au 10 copii dintre care doi sunt la 
facultate, doi la liceu, doi la o şcoala specială pentru surdo-muţi din 
Focşani, doi cu mari defi cienţe psihice, iar alţi doi, cei mai mici fi ind 
şi ei bolnavi. Ei au fost principalii benefi ciari, date fi ind nevoile foarte 
mari ale acestei familii. Vă transmit multe mulţumiri, mai ales pentru 
jucării.
- Fam. Aiacoboaie. Domna este văduvă de trei ani şi fără servici. Cu 
ajutorul Domnului creşte trei copii muncind din zori până în noapte.
- Fam. Gugea. Bătrâna aplecată e văduvă, a născut 7 copii şi are grijă 
de un fi u de 25 de ani handicapat ş de alţi trei nepoţi. În total are 11 
nepoţi. A găsit pentru fi ecare multe lucruri foarte bune.
- Fam. Bodea. Un bătrân din casa din imagine creşte trei nepoţi, mama 
fi indu-le mai mereu în spital.

Părintele Voineag - prezent în fi ecare din aceste imagini, vă roagă 
pe toţi care aţi contribuit la acest efort să-i trimiteţi pomelnice pentru 
a vă pomeni la sfi ntele slujbe. Părintele poate fi  contactat la adresa 
Prvoineag@yahoo.com sau la telefon +40-236-816-021.

Sperăm, cu ajutorul Domnului, să putem să continuăm aceste 
trimiteri de ajutoare, creând o punte duhovnicească, de sufl et, între 
românii de aici şi cei din ţară.

Florin Trofi n.

În lunile februarie şi martie a sporit efortul depus pentru constru-
irea Noii Biserici. Astfel, membrii comunităţii implicaţi deja în acest 
proiect împreună cu un un număr de voluntari din cadrul Microsoft 
au creat Grupul de Acţiune pentru Noua Biserică. Scopul lui este să 
adune toate eforturile într-un proces comun şi să desfăşoare acţiunile 
necesare construcţiei, sub îndrumarea Consiliului Parohial. Grupul 
este deschis tuturor celor dornici să ajute cu timp şi efort personal în 
acest proiect. Programul întâlnirilor şi toate informaţiile prezentate se 
vor publica pe site-ul www.ortodox.org.

Etapa următoare este fi nalizarea planului de construcţie. În prezent 
suntem destul de avansaţi cu planul de remodelare al clădirii existente. 
Vrem de asemenea să avem un plan de construire a unei biserici noi 
şi de folosire a clădirii existente pentru Centrul Comunităţii noastre. 
Analiza celor două planuri ne va ajuta să obţinem cea mai buna valo-
are pentru banii investiţi în construcţie. Din aceste variante vom alege 
în fi nal planul de construcţie care răspunde cel mai bine nevoilor paro-
hiei noastre pe termen scurt şi lung şi care se încadrează în bugetul de 
care dispunem. Acum estimăm să avem planul de construcţie fi nalizat 
în aproximativ trei luni de zile.

Se apropie Sfânta Sărbătoare a Paştelui cu noaptea luminoasă 
a Învierii care, prin bucuria ei, aduce împreună la slujbă pe cei mai 
mulţi credincioşi din parohia noastră. Cu acest prilej vrem să rugăm pe 
toţi participanţii la slujbă să sprijine Noua Biserică. Vă rugăm pe fi ec-
are să faceţi donaţii personale, după posibilităţi, pentru sprijinirea şi 
accelerarea procesului de fi nalizare a planului de construcţie. Fondul 
pentru Noua Biserica este separat de fondul curent al bisericii şi deci 
vă rugăm să menţionaţi scopul donaţiei dumneavoastră. Nu uitaţi că 
membru cu membru şi familie cu familie se strâng donaţiile cu care se 
va plăti Noua Biserică.

Construcţia Bisericii/Donaţii de Paşte
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La ora actuală, biserica noastră dispune de $82273.95 în contu-
rile 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 cheltuiel-
ilor lunare ale bisericii se ridică la suma de $7,800, fără a socoti chel-
tuielile de construcţie. Vă reamintim că terenul din Snohomish (19714 
SR9, Snohomish WA 98296 este de vânzare. Cei interesaţi vă rugăm 
să vă adresaţi părintelui Ioan pentru detalii.

Continuând tradiţia anilor trecuţi, în data de 26 februarie, Consiliul 
Parohial împreună  cu Comitetul de Doamne au organizat şi în acest an 
tradiţionala serbare a primăverii şi a mărţisorului.

Invitaţii s-au bucurat de un meniu bogat iar muzica pe toate gus-
turile a întreţinut o atmosferă excelentă pe parcursul întregii seri.

Totalul donaţiilor a fost de $4,949, bani care vor fi  folosiţi pentru 
construcţia noii biserici. Mulţumim organizatorilor care au jertfi t bani şi 
timp pentru acest eveniment precum şi tuturor donatorilor.

Situaţia Financiară

Sărbătoarea primăverii şi a mărtişorului

Membrii Consiliului Parohial:
Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Virgil Zanidache
Vicepreşedinţi: Val Dominte, Emanoil Mureşan
Secretar: Valentin Ispas
Casier: Adi Oltean
Controlori: Ionică Creţu, Cornel Marcu
În luna trecută a fost ales şi noul Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Elena Dominte
Vicepreşedinte: Lucia Albuţ, Lucy Mureşan
Secretară: Floarea Cătană
Asistentă secretară: Roxana Tănăsescu
Casieră: Gina Gheorghiu
Controloare: Gina Dănilă, Mimi Tîrtu
Membre: Florica Guţu, Valeria Nistor, Maria Ţîru, Magdalena Malka-
sian, Corina Răchină, Paulina Mureşan.
Pentru orice probleme, sugestii sau întrebări membrii Consiliului 
Parohial pot fi  contactaţi la adresa: council@ortodox.org.

Consiliul Parohial

Ofer asistenta celor interesati in tranzactii 
de vanzari si cumparari de proprietati.

George Nistor  
Real Estate Agent   
Cell: (425)879-1197    
Home: (360)651-0847   
Sunati la orice ora!    

Preview Properties, Inc.
1530 Grove St # A
Marysville, WA 98270
Office: (360)659-6800
E-mail: nistor3@yahoo.com
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2 Albuţ Gabriel 
3 Ghiţă Constantin, Sandru Elvira 
4 Poiană Dorina, Roşca Miron, Ulmanu Flori 
5 Fânaru Elena, Tarnu Vasile 
6 Lloyd Dan, Pleşa Lucian, Vlăsceanu Cristian 
7 Cârjaliu Alexandra 
9 Farkas Tiberiu, Ganea Maria, Paşca Eugenia 
11 Hîrşovescu George, Popescu Mihai 
12 Barbură Claudiu, Hoadrea Jimmy 
13 Bachici Szende 
14 Cruceanu Corina, Perianu Florentina 
17 Ştefu Carmen 
18 Marton Paraschiva, Petru George 
20 Ion Gabriela, Mija Iolanda 
21 Sandu Suzanu 
22 Botoşanu Irina, Negară Jessica Antonia 
23 Munteanu Ion, Nălbantu Alex 
24 Albuţ Cristian 
26 Bot Cătălin, Tudorache Mihai 
27 Gavrilescu Loredana 
28 Cozmei Cătălin, Ionescu Niscov Louisa, Mirea Aurelia, 
Dhaliwal Monica Kaur 
29 Marinescu Nicolae 
Micuţul Dhaliwal Surkhab Tudor Singh va împlini pe 24 aprilie 

doi anişori.
Tuturor celor născuţi în frumoasa lună Aprilie, le urăm din inimă 

ca Dumnezeu să le dea multă sănătate, viaţă lungă cu multe împliniri 
şi să le călăuzească paşii spre mântuire.

Celor ce poartă numele Marelui Mucenic Gheorghe calde urări 
de biruinţă în tot ceea ce întreprind, multe bucurii, prosperitate, pace 
sufl etească şi împliniri duhovniceşti.

(Dacă observaţi greşeli sau omisiuni cu privire la datele de 
naştere vă rugăm să ne contactaţi la adresa buletin@ortodox.org

Aniversări luna aprilie

Programul activităţilor Parohiei în 2005

Duminică 27 martie, micuţa Andra Sofi a Marinescu, fi ica lui An-
drei şi Gloria Marinescu, a primit baia Sfântului Botez îmbrăcându-se 
cu haina luminoasă a noii vieţii întru Hristos. Naşii au fost Ionuţ şi Io-
ana Constantin. Îi dorim micuţei Andra Sofi a să păzească neîntinată 
haina Sfântului Botez, să crească mare, sănătoasă şi înţeleaptă spre 
bucuria părinţilor şi naşilor ei.

Botez

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

John Romanschi
loan consultant

M.G. MORTGAGE INC.
Commercial and Residential Lending

Aveti nevoie de un loan?
Eu va pot ajuta:

SARBATORI FERICITE SI TRADITIONALUL:  HRISTOS A INVIAT!
YOUR MORTGAGE FINANCE PROFESSIONAL FOR LIFE!

Finanţări & Refi nanţări
Imprumuturi cu multe opţiuni de dobândă

Imprumuturi fără down payment
Imprumuturi fără verifi carea venitului

Home Equity Line of Credit.
Loan pt construcţii, etc.

13400 Northup Way Suite 9
Bellevue, WA 98005
Cell: 425-770-2251
www.romanschimortgage.com
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The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151

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

TO:

Duminică 3 aprilie 2005 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 10 aprilie 2005 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 17 aprilie 2005 12:30 Sfânta Liturghie
Sâmbătă 23 aprilie 2005 12:30 Sfânta Liturghie (Sfantul Mare Mucenic Gheorghe)
Duminică 24 aprilie 2005 12:30 Sfânta Liturghie (Intrarea în Ierusalim - Floriile)
Joi 28 aprilie 2005 12:30 Joia Mare - Denie - Cele 12 Evanghelii
Vineri 29 aprilie 2005 7PM-9PM Vinerea Mare - Denie - Prohodul Domnului
Sâmbătă 30 aprilie 2005 7PM-9PM Slujba Sfi ntei Învieri
Duminică 1 mai 2005 12:30 Vecernia Învierii - Prima zi de Paşte
Luni 2 mai 2005 12:30 Sfânta Liturghie - A doua zi de Paşte

Slujbele din 28, 29 şi 30 aprilie vor avea loc în sala de lângă Main Offi ce a Bisericii Saint Pius X din 
Mountlake Terrace (sala este pe partea dreaptă a intrării).

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

Programul Slujbelor Religioase ale lunii Martie

Cititi Buletinul Parohial 

“Cuvântul” si pe internet la:

www.romaniinseattle.com


