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

C uvân†ul
Cuvân†ul
Buletinul Misiunii Ortodoxe Române “Sﬁnţii Trei Ierarhi” Seattle-nr. (132) decembrie 2005
Troparul
Naşterea Ta, Hristoase,
Dumnezeul nostru
răsărit-a lumii lumina
cunoştinţei.
Că întru dânsa, cei ce
slujeau stelelor,
de la Stea au învăţat,
să se închine Ţie,
Soarelui Dreptăţii
şi să Te cunoască pe Tine
Răsăritul cel de Sus,
Doamne, mărire Ţie!
Condacul
Fecioara astăzi pe cel mai
presus de ﬁinţă naşte
şi pământul - peştera celui
neapropiat aduce.
Îngerii cu păstorii
slavoslovesc şi magii cu
steaua călătoresc.
Că pentru noi s-a născut
Prunc tânăr,
Dumnezeu cel mai înainte
de veci.

Naşterea Domnului şi
Mântuitorului nostru
Iisus Hristos

Gânduri din Postul Crăciunului
La Naşterea Mântuitorului
Cu noi este Dumnezeu, întelegeţi neamuri şi vă plecaţi (Isaia 8, 8-9). Acesta este cel
mai înălţător îndemn pe care ni-l dă Sfânta
noastră Biserică astăzi, cel care l-a inspirat
pe imnograful cântarilor Naşterii Domnului,
să exprime lumina bucuriei acestei sărbători
astfel: “Veseliţi-vă drepţilor, ceruri bucuraţi-vă,
săltaţi munţilor, căci s-a născut Hristos. Fecioara şade asemuindu-se Heruvimilor, purtând
în braţe pe Dumnezeu-Cuvântul întrupat.
Păstorii slăvesc pe cel născut; magii aduc
daruri Stăpânului; îngerii cântă şi zic: Cel ce
eşti neajuns, Doamne, slavă Ţie”.
Cu astfel de vestiri ne întâmpină, în
aceste zile scăldate în lumina Betleemului,
şi nepreţuitele noastre colinde. În modesta
peşteră din preajma Betleemului o vedem cu
ochii minţii pe preacurata şi Sfânta Fecioară
Maria, ţinând la pieptul preasfânt pe Pruncul
Iisus, “Dumnezeu Cel mai Înainte de veci” (Ps.
54, 21).” Pastorala la Naşterea Domnului a PF
Părinte Patriarh Teoctist – 2002.
Am păşit în acest sfânt post al Praznicului Naşterii Mântuitorului cu bucurie, gândidu-mă că aidoma păstorilor din vechime
în acest an voi întâmpina şi eu împreună cu
ceilalţi drept măritori creştini, duhovniceşte,
Naşterea Sfântului Prunc. Şi chiar dacă noi,
spre deosebire de înţelepţii magi, vom fi lipsiţi
de steaua călăuzitoare, sper să avem atâta
dreaptă judecată, ca în răstimpul furnizat de
cele şase săptămâni de post, să ne facem
demni a-L găsi şi noi şi a-I aduce daruri după
puterile noastre, aşa precum zice psalmistul:
“duhul umilit, inima înfrântă şi smerită”.
Postul Crăciunului are pentru mine un
farmec liturgic, şi este fără doar şi poate diferit de celelalte posturi. Şi când spun aceasta,
cred că sunt mai mult sau mai puţin subiectiv,
poate sub influenţa amintirilor bucuriilor copilariei trecute, bucurii dintr-o perioadă când
tineri şi bătrâni ne bucurăm, deşi din alte motive şi în forme diferite, la sfârşitul fiecărui an,
când majoritatea, atei fiind, sărbătoream iarna

şi anul nou. Eram îndreptăţiţi să fim bucuroşi,
dar din păcate nu cunoşteam motivul real al
acestei bucurii, sau dacă unii îl cunoşteau, refuzau să îl accepte. Acceptam totuşi Praznicul
Naşterii, doar ca un prilej de a avea o petrecere în plus, dar Taina acestui măreţ Praznic,
ne era străină, pentru că inimile noastre erau
împietrite. Pregătirea petrecerilor în cinstea
Crăciunului, cerea o risipă de timp şi resurse
formidabilă, dar acceptam toate aceste zbateri, până la urmă ucigătoare de suflet, şi
nici nu voiam să auzim de cealaltă pregătire
necesară, pregătirea duhovnicească. Duhul
umilit, inima smerită, erau doar poveşti, lucruri pentru babe bigote şi călugări.
Biete suflete rătăcite! Acum, în anii
din urmă, am început să înţelegem sursa
adevăratei bucurii, iar postul Crăciunului
înseamnă, în sfârşit, pentru noi cei ce am
găsit, şovăitor Calea, adevărata pregătire
pentru întâmpinarea Crăciunului Liturgic.
“An de an, Postul Naşterii Domnului
ne pregăteşte duhovniceşte pentru a putea cunoaşte şi sărbători venirea Pruncului
Hristos pe pământ. Avem nevoie, pentru aL primi şi recunoaşte pe Domnul Care vine,
de daruri pe care acest “tămăduitor al sufletelor” care este postul, ni le aduce: unora ne
linişteşte mânia, altora ne redă înţelepciunea;
unora ne trezeşte dorinţa de rugăciune sau
ne redă curăţia în gânduri, altora ne pune
frâu şi măsură limbii; unora ne întoarce privirile care se îndreaptă cu curiozitate înspre
ceilalţi, învăţându-ne să ne amintim propriile
noastre greşeli; altora ne împrăştie încet-încet
întunecimea şi ne ridică valul în care păcatul
şi ne-simţirea faţă de Dumnezeu învăluie sufletul lăsându-ne să-L vedem, cu mintea şi
cu inima, duhovniceşte. Postul ne pregăteşte
pentru a ne deschide inima către Hristos care
vine să vieţuiască printre oameni şi să ia chip
în noi. Ne pregătim an de an, prin acest post,
pentru a ne da seama că de fapt toată viaţa
noastră e o pregătire pentru a-L întâmpina pe

pagina 2
Hristos, a-L recunoaşte, a ne bucura cu El, slăvindu-L, săvârşind
astfel lucrarea cea îngerească. Având parte de toate acestea,
să nu uităm să-i facem şi pe ceilalţi părtaşi bucuriei noastre,
bucurie pe care Sfântul Apostol Pavel a încercat-o fiind înălţat
în duh până la al noualea cer, văzând, simţind şi auzind lucruri
pe care limba nu poate să le descrie. Aceste taine minunate ne
sunt descoperite astăzi, când Domnul coboară pe pământ din
pântecele Fecioarei - după spusele proorocului Isaia.” (+ Arhiepiscopul Iosif, Paris, 25 decembrie 1998)
Mare este Bucuria Praznicului Naşterii, căci acest Praznic
în sine este o sărbătoare a speranţei, a speranţei păstorilor
care l-au văzut pe Mesia venind pe lume, bucurie care mai apoi
în primăvară, culminează cu sărbătoarea ortodoxă supremă,
Praznicul cel mare al Învierii Domnului. Acest interval de timp
între Crăciun şi Paşte l-am văzut întotdeauna curgând între
speranţă şi certitudine, existenţă şi fiinţă, omenesc şi dumnezeiesc. Din păcate mulţi dintre noi suntem dezorientaţi şi sub
influenţa societaţii strâmbe şi apostatice în care trăim, pierdem
calea cea dreaptă, pierdem însăşi spiritul liturgic al Crăciunului,
uităm de ce a venit Hristos în lume. Şi am citit nu demult, într-o
carte scrisă de Danion Vasile, carte ce transcrie un mănunchi
de discuţii pe care autorul le-a avut cu părintele Calistrat Chifan, şi intitulată “Mângâiere şi Mustrare. Ne vorbeşte Părintele
Calistrat de la Bârnova”, un pasaj care de atunci mi-a rămas la
inimă. Pasajulul începe cu o transcriere a unei scurte povestioare scrisă de Oscar Wilde: “Când Iisus vru să se întoarcă
în Nazaret, oraşul era aşa de schimbat, încât El nu-l mai recunoscu. Nazaretul, în care trăise şi care era altădată numai
vaiete şi lacrimi, era acum plin de hohote de râs şi de cântece.
Hristos, intrând în oraş, văzu sclavi încărcaţi cu flori, grăbind cu
toţii spre scările de marmură ale unei case construite toată din
marmură albă. Hristos intră în casă şi, în fundul unei săli din
jasp, văzu răsturnat pe un culcuş de purpură un om în al cărui
păr nepieptănat erau încâlciţi trandafiri roşii şi ale cărui buze
erau roşii de vin. Hristos se apropie de el, îi
atinse umărul şi-i zise:
– Pentru ce duci
această viaţă? Omul
se întoarse, îl recunoscu şi îi răspunse:
– Eram lepros şi
Tu m-ai vindecat, de
ce aş duce altă viaţă?
Hristos ieşi din
casa aceea. În stradă
văzu o femeie cu obrajii fardaţi şi purtând
veşminte colorate şi
încălţări împodobite
cu perle. Pe urmele ei,
un om într-o haină în
două culori păşea cu
ochii plini de dorinţă.
Părintele Calistrat Chifan de
Şi Hristos se apropie
la Mânăstirea Bârnova
de omul acela, îi atinse
umărul şi-i zise:

Cuvântul
– Pentru ce urmăreşti această femeie şi o priveşti astfel?
Omul, întorcându-se, îl recunoscu şi-I răspunse:
– Eram orb şi Tu m-ai vindecat. Ce aş putea face acum cu
vederea mea?
Şi Hristos se apropie de femeie:
– Calea aceasta pe care umbli tu este cea a păcatului; de
ce mergi pe ea? Femeia, recunoscându-L, îi zise râzând:
– Calea pe care merg acum e dulce şi Tu mi-ai iertat toate
păcatele.
Atunci Hristos se întristă foarte şi voi să părăsească oraşul
acela. Dar, ieşind din oraş, văzu în sfârşit, pe marginea unui
şanţ, un tânăr ce plângea. Hristos se apropie de el şi, atingându-i buclele părului, îi zise:
– De ce plângi, prietene? Tânărul ridică ochii şi, recunoscându-L, îi răspunse:
– Eram mort şi Tu m-ai înviat; ce aş putea face acum cu
viaţa mea?”
Textul de mai sus face parte dintre acele savuroase poveşti
pe care le rostesc cu emfază cei care neagă faptul că rostul
omului este de a merge spre rai pe calea arătată de Hristos
prin Biserică (…)
Povestirea lui Oscar Wilde este reprezentativă pentru modul în care înţeleg aceştia rostul Întrupării Fiului lui Dumnezeu.
“Poate că într-adevăr Hristos a vindecat leproşi, a înviat morţi,
a iertat păcatele păcătoşilor. Şi ce dacă? Câtă vreme nu a fost
în stare să ne ajute să avem o viaţă plină de bucurii, rămâne să
făurim noi înşine o astfel de viaţă.“
Şi oamenii trăiesc departe de Hristos şi de Biserică. Vin
la biserică de Paşti şi de Crăciun, pentru a lua o gură de aer
duhovnicesc, înainte de a se duce la petreceri festive. Oricum,
nu întârzie prea mult înăuntru, de teama ca nu cumva acest aer
să le strice buna-dispoziţie, transformându-i în nişte credincioşi
“de rând“. “Şi ce dacă Hristos a înviat morţii, câtă vreme pe
noi nu ne interesează acest fapt?” se întreabă aceştia. Ei pierd
din vedere un lucru: că Hristos a înviat şi pentru ei. Hristos îi
cheamă şi pe ei la mântuire.
Povestioara lui Oscar Wilde, oricât de interesantă li s-ar
părea admiratorilor, suferă de o hibă: e inexactă. Adică nu
respectă adevărul istoric. Fiul lui Dumnezeu nu a venit pe
pământ nici ca să învie morţii, nici ca să vindece pe cei bolnavi trupeşte. Ori de câte ori Hristos a făcut minuni, le-a făcut
mai ales pentru folosul sufletesc al oamenilor. Bolnavii pe care
i-a vindecat şi-au schimbat viaţa, pacătoşii cărora le-a iertat păcatele au pus început bun mântuirii, pornind pe calea
sfinţeniei. Pentru asta a venit Hristos, pentru a-i sfinţi pe oameni, pentru a le arăta drumul spre rai. Minunea cea mare nu
a fost că bolnavii s-au vindecat, pentru Dumnezeu nici o vindecare nu este cu neputinţă, minunea cea mare este că păcătoşii
s-au lepădat de păcate. Hristos a venit ca să-i înveţe pe oameni
să trăiască viaţa cea adevărată, viaţa binecuvântată de Dumnezeu. “Ucenicii“ lui Oscar Wilde nu vor să înţeleagă această
viaţă. Preferă să găsească o sumedenie de motive pentru a-şi
justifică necredinţa şi iubirea de patimi. “Dacă viaţa creştină
este o viaţă plicticoasă, o viaţă searbădă, de ce nu ne-am scălda
în bucuriile vieţii păgâne?”, se întreabă aceştia. Şi se scaldă în
patimi şi în minciună, fericiţi că au reuşit să se ascundă de
Hristos şi să Îl păcălească pe Dumnezeu.”
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Să primim şi noi în acest Sfânt Post al Crăciunului,
“mângâierea şi mustrarea” părintelui Calistrat, să ne cunoaştem
şi însuşim neajunsurile, să ne îndreptăm şovăielile, să ne legăm
patimile, şi prin duhovnic să găsim acea linişte şi acel echilibru
cu care să venim la măreţul Praznic al Întrupării Cuvântului, şi
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călăuziţi de steaua cunoştintei, să întâmpinăm Pruncul Înfăşat
din iesle şi să-I aducem daruri după puterile noastre: duhul
umilit, inima înfrantă şi smerită.
Articol apărut în numărul 23 al Foii de simţire ortodoxă
“Cuvântul Românesc” din decembrie 2004

In chilia unui mare Duhovnic Român
Părintele Adrian Făgeţeanu. Schitul Locurele, mai 2004
Cuvântul
Românesc:
Mulţi dintre credincioşii
români din Statele Unite
vă cunosc, în special
din scrisul Părintelui
Gheorghe Calciu. Ştim
că în trecut aţi fost unul
din organizatorii Rugului
Aprins. Puteţi să ne
spuneţi câteva cuvinte
despre Rugul Aprins.
Părintele
Făgeţeanu:
Motorul, iniţiatorul, a
fost părintele Daniil.
Pe mine m-a luat ca un
fel de instrument, să
organizez
acele exerciţii
Părintele Adrian Făgeţeanu.
de
noapte
de rugăciune,
Schitul Locurele, Parâng,
la Govora, la Crasnamai 2004
Gorj, aici foarte aproape
[de schitul Locurele], el a fost chiar stareţ aici la Crasna-Gorj. A
fost arestat înaintea mea, pentru că, el fiind cel mai riguros, mai
râvnitor dintre toti, l-au arestat primul. Tot de la Crasna-Gorj am
fost arestat eu, prin ’50. Am fost ţinut vreo 7 ani şi ceva închis.
Dupa 7 ani m-au judecat şi m-au achitat în unanimitate, cu
cea mai favorabilă sentintă, ca după o lună sau două, arestat
din nou şi pentru acelaşi fapt condamnat la 20 de ani temniţa
grea, muncă silnică, deşi un principiu juridic spune că nu poţi
să codamni pentru aceeaşi faptă de două ori.
Am fost arestat la Crasna-Gorj, unde Mitropolitul Firmilian
dorea să organizeze un fel de sfat al tuturor stareţilor din ţară,
ca să nu mai fie rânduieli diferite în mânăstirile româneşti.
În unele se ţine post mult, n-au voie să intre femeile, şi la
altele este rânduiala mai uşoară; şi nu este bine, să avem,
ca în apus, ordine diferite. E bine ca toţi călugării să facem
aceeaşi rânduială, asta era dorinţa şi a Părintelui Daniil şi a
Mitropolitului Firmilian.
Pe mine m-au trimis să pregătesc cele gospodăreşti, pentru
ca să poată să se adune aceşti starteţi şi călugări, să hotărâm
conduita pentru toate mânăstirile. În seara de ajun am fost
arestat din biserică, ceea ce ei nu vor să recunoască acum
în actele oficiale. Eu, dacă am fost puţin mai molestat decât
alţii, căci ei voiau să bag şi pe alţii în puşcărie, le spuneam
că despre mine pot să semnez că am făcut orice, dar ca să
bag pe alţii fără să fie vinovaţi, nu pot s-o fac. Şi mă predau

de la unii la alţii spunând: “vezi poate poţi să scoţi mai mult
de la el, că ăsta face pe viteazul”. În puşcărie am cunoscut
mulţi oameni de omenie, creştini buni. [Am cunoscut n.n.] un,
ţăran, căruia orice i-ar fi făcut, oricât l-ar fi bătut cineva, nu se
lăsa impresionat şi nu-şi schimba atitudinea. Am observat că
cei mai dârji erau macedonenii şi sunt cunoscuţi cei ce au avut
atitudine martirică. Eu în tinereţe nu am făcut parte din nici
un partid, dar în puşcărie am început să-i admir pe cei care
fusesera organizaţi înainte şi care dădeau acum în faţa zbirilor
dovada credinţei lor.
Acuma la noi în ţară a intrat o stare de criză, de deznădejdie
pentru că nici un teolog, nici un călugăr nu ia o atitudine ferma
împotriva apostaziei generalizate […] şi nici unul nu are curajul
să repete ce ne-a învăţat Mântuitorul şi sfinţii Apostoli. Unii caută
să-şi salveze viaţa, şi viitorul, retrăgându-se undeva la munte,
aşa cum m-am retras eu, ceea ce nu este o soluţie creştină. Eu
spun cumva în glumă sau mai mult decât în glumă, în bătaie
de joc, cel ce vrea să se salveze singur, face ca baronul von
Munchausen, luându-se singur de chică. Scriptura pe de altă
parte ne spune clar: nu vă puneţi nădejdea nici în oameni nici
în căpeteniile năimite. Starea de frică de deznădejde şi mai
ales de dezbinare este de acum generalizată, şi duce la lipsă
de ascultare. Nu mai găseşti ca înainte, ca fiecare să asculte
de căpetenia supremă de ierarhul său. Herodot şi toţi istoricii
antici ne spun care era specificul geţilor: ascultau de regi.
Nimeni în lume n-ar fi ascultat [de porunca n.n.] să desfiinţeze
viile, cum au ascultat geţii de regele lor Burebista. Dar mai
avem o caracteristică moştenită de la geţi, care lor le-a fost
nefastă, aceea că suntem dezbinaţi, aşa cum erau şi ei. Spunea
Herodot că dacă geţii ar fi fost uniţi, nici Alexandru Macedon,
nici romanii, nici Perşii, nimeni nu i-ar fi biruit.
Acum a apărut una dintre cele mai mari erezii, lumea este
dezorientată, crede mai degrabă în semne decât în Biserică,
mai mult în semne care falsifică adevărul, decât în adevărul
dat de Mântuitorul. Acum sunt chemători de spirite, de duhuri,
lumea a început să creadă că sunt icoane care lăcrămează,
icoane care scot mir, la înmormântarea unor clerici, au văzut
semne în soare, or toate astea nu sunt de la bunul Dumnezeu.
Un credincios n-are nevoie de semne. Singura nădejde trebuie
să o avem numai şi numai în bunul Dumnezeu. Deci să nu ne
facem noi planuri despre cum să ne scăpam. Dumnezeu are
grija de toţi cei care cred în el, şi care nădăjduiesc în el, şi careL cheamă.
Interviu realizat în 2004 de Cuvântul Românesc
va urma
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Cuvântul

Revelion 2006
Plini de emoţie şi bucurie ne pregătim
eg
egătim
găti
gă
ăti cu toţii să sărbătorim sosirea noului an 2006. Comitetul de
Doamne împreună cu Comitetul Parohial
ohial vă
ă invităm din toată inima să participaţi la această sărbătoare care
va avea loc în sala de sport a Bisericii St. Pius X din Mountlake Terrace în ultima seară a acestui an începând
cu ora 9pm. Intrarea este $50 de persoană, persoanele în vârstă, copii şi vizitatorii având intrare gratuită.

Vă garantăm o seară plăcută cu melodii populare
din toate zonele României, muzică uşoară şi muzică
de dans. Nu vor lipsi urătorii, colindele şi alte obiceiuri tradiţionale româneşti specifice nopţii de
revelion.

fierbinţi, salate asortate şi nelipsitele murături de
casă.
Ca desert vom avea delicioase prăjituri de casă şi
cozonac, clătite, fructe, ciocolată şi cafea. De asemenea vom avea vin de casă, bere, băuturi răcoritoare,
apă minerală, gheaţă şi lămâie. Vă rugăm să vă
aduceţi şampania şi băuturile preferate.

Veţi avea la dispoziţie un meniu bogat cu specific
românesc adecvat pentru seara de revelion, care,
suntem siguri, va satisface cele mai rafinate gusAdunaţi-vă prietenii şi familia şi haideţi să petreturi: platouri reci (brânzeturi, crudităţi, icre, salată cem o noapte de neuitat.
de boeuf, piftie, salam italian, măsline), sarmale,
friptură de pui, de vită şi de porc, preparate la cupVă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag!
tor în vin alb şi ulei de măsline, însoţite de garnituri
Consiliul Parohial
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Urare de Crăciun şi Revelion
Părintele Ioan Catană şi familia sa, Consiliul Parohial şi Reuniunea de Doamne au plăcuta ocazie să ureze tuturor credincioşilor cu
ocazia Crăciunului şi a Noului An 2005, multă sănătate, împliniri în
viaţa personală, prosperitate, voie bună, bucurii si fericire.
Pentru toţi tradiţionalul “LA MULŢI ANI”

Slujba de Crăciun

58th Ave.

“Hristos se naşte, Domnul coboară
oboară
ob
boară
ară
ar
Doamne al bisericii vă invită apoi să rămâneţi la
Îngerii cântă, magii Îl adoră”
masa tradiţională de Crăciun cu preparate culinare
Veniţi să cântaţi împreună cu noi frumoase colinde româneşti.
româneşti după Sfânta Liturghie din ziua Naşterii
Crăciun Fericit!
Mântuitorului nostru şi să ne bucurăm împreună la
acest minunat praznic. Părintele va începe Utrenia
la ora 8am urmată de Sfânta Liturghie la ora 10am.
Cei care vor să se spovedească o pot face în timpul
I5
Utreniei (între orele 8 şi 10).
Slujba se va desfăşura în acelaşi loc unde a fost
şi slujba de Paşte - în Mountlake Terrace, la biserica
220th St.
catolică St Pius X (vedeţi harta alăturată).
Exit
E 179
După încheierea Sfintei Liturghii copii cuminţi
22105 58th Ave. W,
vor primi daruri de la Moş Crăciun care sperăm
m să
s
Mountlake Terrace 98043
fie la fel de darnic ca şi anul trecut. Comitetul de
d

Vizita Preasf inţitului
Irineu la Seattle
Marţi 27 decembrie de ziua Sfântului Mucenic şi Arhidiacon
Ştefan vom avea bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe
Preasfinţitul Episcop Vicar Irineu care va celebra Sfânta Liturghie
Arhierească împreună cu părintele Cătană. Vă rugăm să veniţi la
slujbă pentru a-l întâmpina cu căldură pe Preasfinţitul şi a primi
binecuvântarea arhierească.
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comunitate anunţuri
Situaţia Financiară
La data de 7 decembrie 2005 biserica dispunea de
$320,539.65 în conturile de la Bank of America plus $30,000
la US Bank. Cheltuielile lunare curente ale bisericii sunt de
aproximativ $8,000. Contribuţia fiecăruia este extrem de
importantă pentru realizarea visului de a avea propria noastră
biserică.
Donaţiile în luna octombrie au fost următoarele:
$1500 Malkasian Gary şi Magdalena
$800 Apreutesei Marius şi Elena
$450 Pop Călin
$370 Olt Emanoil
$300 Alaci Cătălin, Anania Florea, Bădăluţa Ioan/Viorica,
Chindiş Florin, Ungurenaşu Cezar, Radu Gabriel şi Adela, Mihai
Ileana
$250 Cătană Ioan, Cotuţiu Alexandru, Palanca Radu Rareş
$200 Goie Ioan, Manole Vasile, Popescu Gabriel, Popită
Ioan, Smântână Ioan, Ţîru Maria
$155 Popescu Marin/Natalia
$150 Baraboi Tudora, Fedorean Maria, Gheorghiu Virginia

$135 Dănilă Gheorghe/Maria
$125 Tîrtu Marius/Margareta
$100 Albuţ Gabriel, Bobaru Elena, Bucur Ioan, Frăţilă Liviu,
Ifrim Silviu, Marcu Cornel, Miclea Ştefan, Mureşan Nic, Oprea
Sorin, Popescu Tudor, Plev Maria, Tătar Monica
$75 Dominte Elena, Moraru Adrian
$55 Cătană Floris
$52 Rădulescu Cristina
$5-$50 Butnar Ioan, Militaru Adrian, Moraru Valentin,
Mureşan Paulina, Sârbulescu Sorin, Stoiţă Rodica, Tămăşan
Ionel, Tătar Lucian, Nistor Ioan, Cotora Ion, Mureşan Emanoil,
Perianu Florentina, Mureşan Brian, Trocan Gabriel, Geageac
Ion, Bogdan Ion, Dunca Dorin, Oros Adina, Belkin Tanya, Onişoru
Marius, Curtis Monica.
Cu ocazia Festivalului-Bazar organizat împreună cu biserica
rusă, s-au strâns $1380 care au fost depuşi în contul bisericii.
Mulţumim tuturor donatorilor şi Dumnezeu să le
răsplătească însutit!

Adunarea Generală a Membrilor 2006

Propuneri pentru Consiliul Parohial

În conformitate cu prevederile regulamentului Episcopiei
Ortodoxe Române din America, Adunarea Generală a membrilor
misiunii “Sfinţii Trei Ierarhi” va avea loc în ziua de duminică 15
ianuarie 2006, ora 2:30 pm după terminarea Sfintei Liturghii.
Convocarea oficială şi ordinea de zi vor fi anunţate în următorul
număr al buletinului.
Reamintim tuturor membrilor actuali care nu şi-au plătit
încă taxa de membru pe anul în curs să o facă până la 31
decembrie pentru a avea drept de vot la Adunarea Generală
din 15 ianuarie.

Conform regulamentului Episcopiei, la ultima şedinţă a
Consiliului Parohial a fost ales un comitet pentru nominalizarea
membrilor Consiliului Parohial pentru 2006. Lista cu propuneri
va fi votată în Adunarea Generală din ianuarie.
Dacă aveţi sugestii sau doriţi să faceţi parte din noul Consiliu pentru 2006 vă rugăm să luaţi legătura cu părintele Catană
la numărul (425) 442-8296.

Puteţi citi Buletinul Parohial “Cuvântul” și pe web
la adresa: www.romaniinseattle.com

comunitate
anunţuri

nr. 132, decembrie 2005
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Botezuri
Aniversări în
luna decembrie
1 Nistor Ioan
2 Răduceanu Niculina
3 Chricaros Georgeta, Geageac Florica
4 Gavrilă Alina, Kisz Ovidiu Dan
5 Buluc Andrei, Ghiţescu Florentina
6 Soneriu Nicoleta, Tibelea Nicolae
7 Miheştean George, Paraschiv Valentina
8 Dumitru Mirela
9 Feneşan Adrian, Petriuc Mihai-Tudor
10 Andrei Gheorghe, Dănilă Valentin, Moise Camelia
12 Tepordei Mihaela
13 Stoiţă Vasile
14 Cena Mihaela-Cristina
15 Gorog Gabriela-Mirela, Andrăşan Dragomir, Manciu Robert
17 David Vasilica, Farkaş Iuliu
18 Lupu Corneliu, Mija Vasile
19 Petru Luminiţa, Stranski Mariana
20 Buluc Anca, Groşan Delia, Moreno Anca, Tudor Cristian
21 Adamovici Ştefania, Delu Mihaela, Niţulescu Cristian,
Mureşan Constantin, Popescu Alex
22 Caruţaşu Cristian, Dumitraşcu Adrian, Geageac Nicoleta,
Tănăsescu Alina, Rees Gabriel
24 Goie Cristian, Bobaru Elena, Plev Maria, Puraveţ Tatiana
25 Culiac Adrian
27 Hoadrea Petre, Matea Carmen, Trofin Florin, Vladislav Laura
28 Piha Mihai, Stranski Andre Gerard
29 Popescu Mircea
30 Bulai Doina
31 Crăciun Ionela
Celor născuţi în luna decembrie le urăm din toată inima mulţi
ani fericiţi, Dumnezeu să-i binecuvânteze şi să le dea o viaţă
lungă, plină de sănătate, belşug şi prosperitate.
Celor ce poartă numele Sfântului Nicolae sau Sfântului Ştefan
le urăm multe împliniri, fericire şi realizări în viaţa de familie şi
profesională.
Un călduros “La Mulţi Ani” şi copiilor:
Alexandru-Dan Temereanca care împlineşte 5 ani pe data de
5 decembrie
Alexander Nicholas Forcos - 7 ani pe 7 decembrie
David Ionathan Forcos - 4 ani pe 7 decembrie
Alexandru Cristian Caruţaşu - 7 ani pe 10 decembrie
Andreea Lavinia Ifrim - 6 ani pe 13 decembrie
(Dacă observaţi greşeli sau omisiuni cu privire la datele de
naştere vă rugăm să ne contactaţi la adresa buletin@ortodox.
org.)

Duminică 30 octombrie s-a încreştinat prin Taina Sfântului
Botez în numele Sfintei Treimi fetiţa Andreea Maria Dumitru,
fiica lui Marius şi Alina Dumitru, naşi fiind familia Ilarie şi
Claudia Letca.
Duminică 13 noiembrie a primit Taina Sfântului Botez copilul
Sebastian David Radu fiul lui Cristian şi Maria David Radu naşi
fiind Ioan şi Maria Bene.
Duminică 4 decembrie 2005 s-a savârşit taina botezului în
numele Sfintei Treimi a copilului Todoran Matei Lucian, fiul lui
Todoran Vasile Ovidiu şi Ionela fiind adus la Sfântul Altar de
naşul sau Beştea Ovidiu.
Dorim copiilor botezaţi, părinţilor şi naşilor ca viitorul lor să
fie luminat de Harul lui Dumnezeu, să aibă o viaţă lungă, plină
de sănătate şi fericire.

Sărbătoarea Toamnei
Dragi prieteni Români,
Comitetul de Doamne împreună
cu Comitetul Parohial dorim să vă
mulţumim din toată inima tuturor
celor ce aţi participat la Sărbătoarea
Toamnei. A fost o seară plăcută,
plină de veselie, dans şi voie bună.
Participarea dumneavoastră în
număr mare, feţele zâmbitoare,
buna dispoziţie şi energia care s-a
simţit tot timpul petrecerii ne-a răsplătit din plin pe toţi cei care
am ajutat la organizarea acestei petreceri.
Sperăm ca aceasta să fie un imbold pozitiv şi pentru cei
care nu au putut veni de a nu ne uita la următoarele evenimente.
Vă mulţumim din inimă şi aşteptăm să ne revedem curând.

Botezul Caselor
În perioada ianuarie-februarie, conform tradiţiei, după
Bobotează şi sﬁnţirea Apei Mari, Părintele Catană va ﬁ disponibil
să treacă pe la locuinţele parohienilor noştri pentru a aduce binecuvântarea Domnului, a face botezul caselor şi alte rugăciuni necesare.
Cei ce doresc să aibă această binecuvantare, sunt rugaţi să-l
sune pe părintele la telefonul (425) 442-8296.
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Programul Slujbelor religioase
Marţi 6 decembrie

12:30

Sf. Ierarh Nicolae

Duminică 11 decembrie

12:30

Sfânta Liturghie

Duminică 18 decembrie

12:30

Sfânta Liturghie

Duminică 25 decembrie

8:00*

Naşterea Domnului (Crăciunul)

Luni 26 decembrie

12:30

Soborul Maicii Domnului

Marţi 27 decembrie

12:30

Sf. Întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan

Duminică 1 ianuarie

12:30

Sf. Vasile Cel Mare

Vineri 6 ianuarie

12:30

Botezul Domnului (Boboteaza)

Sâmbătă 7 ianuarie

12:30

Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N.
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
*Slujba de Crăciun se va desfăşura în alt loc decât cel obişnuit (vedeţi anunţul din
paginile interioare).

The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151
Bellevue, WA, 98015-3151
(address correction required)

TO:

Cititi Buletinul Parohial
“Cuvântul” si pe internet la:
www.romaniinseattle.com

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Virgil Zanidache
Vicepreşedinţi: Val Dominte, Emanoil
Mureşan
Secretar: Valentin Ispas
Casier: Adi Oltean
Controlori: Ionică Creţu, Cornel Marcu
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
Informaţii de contact:
Părintele Ioan: (425) 442-8296,
ioan_catana@ortodox.org
Consiliu: council@ortodox.org.
Buletin: buletin@ortodox.org

