“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)
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Troparul
Din tinerețe L-ai îndrăgit
pe Hristos, fericite, și numai
Lui, Unul, ai dorit cu
înflăcărare să Îi slujești, prin
rugăciune neîntreruptă în
pustie, nevoindu-te cu inima
plină de umilință dobândind
iubirea lui Dumnezeu și
arătându-te ales al Maicii
Domnului. Pentru aceasta
ne rugăm ție: Mântuieștene pre noi cu rugăciunile
tale, preacuvioase Serafime,
Părintele nostru.
Condacul
Frumusețea lumii și
cele trecătoare lăsând,
preacuvioase, te-ai sălășluit
în Mânăstirea Sarovului
și acolo, îngerește viețuind,
multora le-ai fost cale spre
mântuire. Pentru aceasta
și Hristos te-a preaslăvit
pe tine, Părinte Serafime,
îmbogățindu-te cu darul
tămăduirilor și al minunilor.
Drept aceea îți cântăm ție:
Bucură-te, preacuvioase
Serafime, Părintele nostru.

Sfântul Serafim din Sarov

Sfântul Seraf im din Sarov
(2 ianuarie)

Acest mare mărturisitor al luminii Sfîntului
Duh s-a înălţat ca un astru deasupra pămîntului
rusesc, la 19 iulie 1759, în epoca în care spiritul
aşa-numit “al Luminilor” invada Europa şi Rusia, pregătind deja, din depărtare, timpurile întunecate ale ateismului şi persecuţiei religioase.
Fiu al unor negustori cucernici din oraşul
Kursk, el a crescut în smerenie şi dragoste faţă de
Biserică şi a avut parte la vîrsta copilăriei de arătarea milei Maicii Domnului, care l-a vindecat în
chip miraculos.
La 17 ani părăsi lumea, cu binecuvîntarea
mamei sale, şi intră în Mănăstirea Sarov, unde
a devenit repede un model de ascultare şi virtuţi
monahale. Îndeplinea cu bucurie şi zel toate sarcinile, chiar cele mai obositoare, pentru folosul
fraţilor, postea pentru a înfrînge pornirile trupului şi îşi păstra, ziua şi noaptea, mintea aţintită la
Dumnezeu, cu ajutorul rugăciunii lui Iisus.
După cîtva timp, el s-a îmbolnăvit foarte
grav şi, în ciuda durerilor, refuza ajutorul medicilor, cerînd numai acel unic leac, care este potrivit
celor ce au părăsit totul pentru Dumnezeu: Sfînta Împărtăşanie. Cînd, crezîndu-se că va muri,
i-a fost adusă merindea cea sfîntă pentru calea
din urmă, Preasfînta Maică îi apăru, în mijlocul
unei puternice lumini, însoţită de Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan Teologul. Arătîndu-i-l pe tînărul novice, ea le spuse: “Acesta este din neamul
nostru!”. Puţin după aceasta, se însănătoşi cu
totul şi construi o bolniţă pe locul acelei apariţii
minunate.
La capătul a opt ani de ascultare ca frate în
mănăstire, a fost tuns monah, primind numele
Serafim (“înfocat”, “arzător”), nume care îi spori şi mai mult zelul în a urma pe aceşti slujitori
ai Domnului, netrupeşti şi arzînd de dragoste
pentru El. Hirotonit diacon, el petrecea noaptea
întreagă în rugăciune, înainte de a săvîrşi dumnezeiasca Liturghie; şi sporind fără încetare în
sfintele nevoinţe, Domnul îi dărui ca răsplată
nenumărate clipe de extaz şi mîngîieri duhovniceşti. Fiind îndrumat cu grijă de cei mai înaintaţi
în vîrstă şi înţelepciune, el nu a căzut în păcatul

slavei deşarte de care este pîndit cel care se bucură de darurile lui Dumnezeu; dimpotrivă ele l-au
făcut să se smerească şi mai mult, învinovăţinduse pe sine în tot timpul şi căutînd şi mai mult
singurătatea.
La puţină vreme după hirotonirea sa şi după
moartea duhovnicului său, el a primit încuviinţarea de a se retrage în singurătate, în adîncul
pădurii, la 6-7 km de mănăstire. Aici el îşi făcu
o colibă de lemn, înconjurată de o mică grădină,
pe o colină, pe care el a numit-o “Sfîntul Munte”, gîndindu-se la Athos. El petrecea acolo toată săptămîna, întorcîndu-se la mînăstire numai
duminicile şi în zilele de sărbătoare, stăruind în
rugăciune, citirea Sfintelor Scripturi şi chinuindu-şi trupul pentru a plăcea Domnului.
Orice ar fi făcut, îşi păstra mintea înălţată la
lucrările lui Dumnezeu; era cu totul lipsit de orice
pîngărire, nu se îngrijea deloc de trup şi suporta
cu răbdare asprimea iernii şi năvălirile insectelor
vara, fericit că poate fi astfel părtaş la suferinţele
Domnului, dorind să-şi curăţească sufletul. Căra
mereu în spate o Evanghelie grea, numind-o
“povara lui Hristos”, şi se ducea în anumite locuri din pădure, pe care le numise, după Locurile
Sfinte: Betleem, Iordan, Tabor, Golgota, citind
acolo pericopele evanghelice corespunzătoare. El
retrăia, astfel, în mod intens, în fiecare zi, viaţa şi
Patimile Domnului nostru Iisus Hristos.
Meditaţia continuă pe textele Sfintei Scripturi nu-i dăruia numai cunoaşterea adevărului,
dar şi curăţenia sufletului şi străpungerea inimii,
în aşa fel încît în afara slujbelor dumnezeieşti
făcute la ore fixe şi în afară de miile de îngenuncheri de fiecare zi, el era în stare să se roage fără
încetare, avînd mintea unită cu inima.
La început se hrănea cu pîinea primită de
la mînăstire, apoi numai cu roadele grădinii sale;
dar putea foarte bine să se lipsească de tainul său
pentru a-l împărţi animalelor care veneau la coliba sa, mai ales unui urs uriaş, dar ascultător ca
o pisică.
Văzînd viaţa sa atît de plăcută lui Dumnezeu şi atît de apropiată de cea a netrupeştilor pu-
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teri, duşmanul de totdeauna al neamului omenesc, diavolul, ars de
invidie, porni împotriva pustnicului obişnuitele lui atacuri: gînduri
de slavă deşartă, zgomote infernale, apariţii înspăimîntătoare ş.a.;
dar viteazul ostaş alunga toate acestea prin rugăciune şi semnul
Crucii. Cum războiul gîndurilor se înteţea tot mai mult, sfîntul
hotărî să lupte ca stîlpnicii de odinioară: el petrecu o mie de zile şi
o mie de nopţi pe o stîncă în picioare, sau îngenuncheat, repetînd
fără încetare rugăciunea vameşului: Dumnezeule, fii milostiv mie,
păcătosului (Luca 18, 13). Astfel, el a fost eliberat pentru totdeauna
de lupta gîndurilor.
Dar diavolul nu s-a dat bătut şi a
trimis trei tîlhari, care, furioşi că n-au
găsit la sărmanul monah banii la care
sperau, l-au bătut cu ciomegele şi cu
dosul unui topor, lăsîndu-l pe jumătate mort, cu totul însîngerat şi cu oasele
rupte. Cu toate că avea o constituţie robustă, blîndul Serafim nu a încercat nici
o clipă să se apere şi s-a lăsat cu totul
în voia lor, cu gîndul că astfel se făcea
părtaş suferinţelor Domnului. În starea
de plîns în care se afla, a reuşit totuşi să
se tîrască pînă la mînăstire, unde, după
cinci luni de suferinţă, a fost vindecat
în chip minunat printr-o nouă apariţie
a Maicii Domnului, asemănătoare celei
din timpul uceniciei sale în mînăstire. A
rămas totuşi gîrbov pînă la sfîrşitul zilelor sale şi nu se putea mişca decît cu
mare greutate, sprijinindu-se într-un
toiag.
Această infirmitate l-a făcut să urce o nouă treaptă pe scara
vieţii lui îndreptate spre cer şi să înceapă, din 1807-1810, lupta
tăcerii, în deplină singurătate. Odată însănătoşit, se reîntoarse în
“pustia” sa şi, nemaiputînd veni la mînăstire cu regularitate, cum
făcea înainte, el încetă cu totul să mai vorbească cu oamenii. De
fiecare dată cînd întîlnea pe cineva în pădure, i se închina pînă la
pămînt, fără a scoate un cuvînt, rămînînd aşa pînă cînd omul se
îndepărta. El a reuşit astfel să-şi păstreze mintea înălţată la Dumnezeu fără întrerupere şi fără abatere.
Între timp, egumenul mînăstirii muri şi unii călugări au început
să se arate duşmănoşi faţă de sfîntul pustnic, acuzîndu-l că s-a despărţit de comuniunea cu Biserica. Pînă la urmă i-au poruncit chiar
să se întoarcă în mînăstire. Sfîntul s-a supus fără nici o împotrivire
şi s-a stabilit într-o chilie strîmtă, unde a început o nouă etapă a
vieţii sale ascetice: recluziunea (închiderea cu totul în chilie).
În antreul chiliei a pus un sicriu, în care se ruga, iar în chilie,
unde nu intra nimeni niciodată, nu avea decît un sac cu pietre drept
aşternut, un trunchi de copac drept scaun şi o icoană închipuind-o
pe “Fecioara mîngîietoare”, numită de el “Bucuria bucuriilor”, în
faţa căreia ardea în permanenţă o candelă. El trăia astfel într-o
tăcere completă, sporind în trai aspru, citind şi interpretînd în fiecare săptămînă întreg Noul Testament, rugîndu-se fără încetare, cu
inima priveghind şi avînd drept martori ai deselor extaze şi răpiri
în Duh ale minţii sale numai pe îngeri şi sfinţii din cer.
La sfîrşitul a cinci ani de retragere totală, deschise uşa chiliei,
lăsînd să intre pe cei ce voiau să-l vadă, dar fără a rupe totuşi legă-
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mîntul tăcerii, chiar cînd era vorba de vizitatori importanţi. Apoi,
în 1826, Maica Domnului îi vesti că a sosit vremea să părăsească
tăcerea şi el începu să le împărtăşească semenilor din roadele experienţei sale ascetice: mai întîi călugărilor, pe care-i îndemna la
stricta respectare a regulilor monahale şi la zel desăvîrşit în lucrarea
lor pentru mîntuire; apoi sosiră şi mirenii în număr din ce în ce
mai mare.
După ce s-a făcut părtaş de bunăvoie Patimilor mîntuitoare ale
Domnului nostru Iisus Hristos, timp de 47 de ani, trăind în asceză absolută, trecînd pe rînd prin starea
de vieţuitor în obşte, sihastru, stîlpnic
şi zăvorît, acest bătrîn mic de statură,
înveşmîntat în alb, încovoiat pe toiagul
său, s-a întors între semenii săi, plin de
har şi lumina Sfîntului Duh, pentru a
îndeplini slujirea duhovnicească superioară, a stăreţiei spirituale, şi a devenit pentru tot poporul rus un adevărat
“apostol”, martor şi propovăduitor al
Învierii.
Uşa chiliei sale era deschisă oricui
pînă tîrziu în noapte. Îşi saluta vizitatorii cu veselie, zicîndu-le: “Bucuria
mea, Hristos a înviat!”; dovedea o bucurie cu totul specială faţă de păcătoşii
care veneau la el pocăindu-se, ca Fiul
risipitor care se întoarce la Tatăl (Luca
11). Blîndeţea sa neobişnuită înmuia
inimile cele mai aspre, umilinţa sa îi
smerea pe cei mîndri, făcîndu-i să verse lacrimi de copil. Pentru cei mari, ca
şi pentru oamenii din popor, chilia “sărmanului Serafim” era asemenea unui pridvor al cerului. O convorbire cu el sau o simplă
binecuvîntare deveneau adevărate întîlniri cu Dumnezeu, capabile
să schimbe cu totul sensul vieţii lor.
Datorită darului înainte-vederii, el citea în inimile păcătoşilor,
dezvăluind cele ce ei nu îndrăzneau să mărturisească, răspundea la
scrisori fără a le deschide şi ştia să dea fiecăruia sfatul, mîngîierea,
încurajarea şi mustrarea de care aveau nevoie. Predat cu totul voii
lui Dumnezeu, el le spunea, fără multă cercetare, primul cuvînt pe
care i-l descoperea Dumnezeu, şi acesta era, totdeauna, cel mai potrivit pentru ei. Mila lui, izvorîtă din dragostea lui Dumnezeu care
era în el, se revărsa asupra tuturor. A vindecat în chip minunat pe
mulţi, ungîndu-i cu uleiul din cadela sa sau dîndu-le să bea din
izvorul numit mai apoi “puţul lui Serafim”, aflat în apropierea mînăstirii, în “pustia cea apropiată”, unde îi plăcea să-şi petreacă dupăamiezele. I se aduceau atîtea cereri de rugăciune, pentru morţi şi vii,
încît îi era cu neputinţă să-i pomenească pe toţi; de aceea aprindea
pentru fiecare o lumînare, chilia sa fiind mereu încălzită şi luminată
de sute de flăcări, închipuind sufletele credincioşilor.
Dumnezeu i-a acordat, de asemenea, darul profeţiei şi el a prezis cele viitoare, atît pentru anumiţi oameni, cît şi pentru ţara sa,
ca războiul Crimeii, foametea şi groaznica încercare care a răvăşit
Biserica şi poporul rus un secol mai tîrziu; dar el îşi ascundea, din
smerenie, profeţiile îndărătul unor cuvinte tainice, astfel încît ele
nu erau înţelese decît după împlinirea evenimentelor.
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Marele proprietar Motovilov, care fusese vindecat în chip mi- ăstire, zisă a “Morii”, în care vieţuiau fiicele sale duhovniceşti cele
nunat de omul lui Dumnezeu şi care devenise cel mai rîvnitor uce- mai sporite, cărora le-a dat o regulă de vieţuire avînd în centru “runic al său, îl întrebă într-o zi: “Care este scopul vieţuirii creştine?”. găciunea lui Iisus”. Din nefericire, după moartea stareţului, diavolul
Părintele Serafim îi răspunse: “Dobîndirea Sfîntului Duh, pe care- aţîţă un călugăr pizmaş şi intrigant, care se strădui din toate puL primim dacă îndeplinim faptele de sfinţenie cerute de Biserică şi terile să ruineze renumele şi lucrarea Sfîntului Serafim; el închise
mai ales prin rugăciune”.
“Moara”, călugăriţele fiind supuse multor strîmtorări şi necazuri.
Şi fiindcă interlocutorul său îi cerea să-i spună mai precis ce
Odată, cu puţin timp înainte de săvîrşirea călătoriei pămîneste harul Duhului Sfînt, stareţul îl strînse brusc în braţele sale, îl teşti, Serafim ceru să vină o călugăriţă de la Diveievo şi acoperîndprivi drept în ochi, faţa lui devenind dintr-o
o cu rasa sa, îi spune: “Maica Domnului va
dată mai strălucitoare decît soarele la amiaveni acum la noi”. Curînd se auzi un sunet
ză, şi îi zise cu putere: “Priveşte-mă, prietene
asemănător unui vînt violent în pădure, apoi
al lui Dumnezeu, nu-ţi fie teamă! I-am cecîntări bisericeşti; uşa se deschise singură şi
rut Domnului, din adîncul inimii, să te facă
chilia fu brusc inundată de lumină şi de o midemn de a vedea cu ochii tăi trupeşti pogoreasmă delicată. Sfîntul căzu în genunchi şi
rîrea Sfîntului Duh; şi iată ai devenit, ca şi
Maica Domnului apăru, urmată de doi îngeri,
mine, cu totul luminos. Şi te-ai umplut şi tu
însoţită de Sfîntul Ioan Teologul şi de douăde harul Sfîntului Duh, căci altfel n-ai putea
sprezece sfinte fecioare mucenice. Călugăriţa
să mă vezi în această lumină. Ce simţi?” Moa căzut la pămînt, înspăimîntată de moarte,
tovilov a răspuns: “Linişte, o pace de nespus.
dar Sfîntul Serafim a stat drept, vorbind duios
Inima mea s-a umplut de o bucurie inexpricu Împărăteasa cerurilor, ca şi cu un prieten.
mabilă”. “Şi ce încă?” “O căldură şi o mireasEa îi făgădui să aibă mereu în grija sa pe sumă, pe care nu le-am mai simţit vreodată”.
rorile de la Diveievo şi, dispărînd, Preasfînta
“Această mireasmă este buna mirosire a SfînFecioară îi zise: “Iubite Serafime, în curînd vei
tului Duh, răspunse sfîntul, şi această căldură
fi cu noi”. Rămaşi singuri, stareţul îi mărturisi
nu este din afară, căci sîntem în plină iarnă şi
călugăriţei că este a douăsprezecea vedenie de
pădurea în jurul nostru e acoperită de zăpadă;
care Domnul i-a făcut parte.
ea este în noi, după cuvîntul Domnului: ÎmAjuns la vîrsta de 70 de ani, suferind
Sf Serafim Serafim și Motovilov
părăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru
cumplit de pe urma rănilor, dar neslăbind cu
(Luca 17, 21).
nimic în lucrarea sa, Sfîntul Serafim vorbea din ce în ce mai des desAceastă minunată întrevedere dură mai mult timp şi, la sfîrşi- pre apropiata sa moarte, cu bucurie şi cu faţa strălu-cind de lumină.
tul ei, sfîntul îi ceru ucenicului său să o pună în scris şi s-o transmi- La întîi ianuarie 1833, după ce s-a împărtăşit, el s-a închinat la
tă lumii. Manuscrisul lui Motovilov n-a fost găsit decît mult mai toate icoanele din biserică, aprinzînd în faţa fiecăreia o lumînare şi
tîrziu, în 1903, în preajma canonizării lui Serafim. El a cunoscut i-a binecuvîntat pe toţi fraţii, zicîndu-le: “Lucraţi pentru mîntuirea
de atunci o răspîndire impresionantă. Este un ultim cuvînt, un tes- voastră; vegheaţi! Cununile vă sînt pregătite”. Apoi, după ce merse
tament plin de lumină şi nădejde, pe care
să-şi vadă mormîntul dinainte pregătit, se
profetul de la Sarov l-a lăsat Rusiei şi întreînchise în chilie şi, îngenunchind şi cîntînd
gii Biserici, cunoscînd încercările ce vor fi în
imnele Învierii, îşi dădu duhul în mîinile lui
timpurile din urmă.
Dumnezeu chiar în aceeaşi noapte.
În învăţăturile sale, sfătuia adesea: “BuTot poporul din împrejurimi se strînse
curia mea, cîştigă duhul păcii şi atunci mii
la înmormîntarea sa. Şi chiar şi după moarte
de inimi se vor mîntui în preajma ta”. Aceasomul lui Dumnezeu a continuat să viziteze
tă pace interioară pe care el o dobîndise cu
şi să-şi îmbărbăteze fiii duhovniceşti prin
preţul atîtor trude, se răspîndea în preajma
numeroase apariţii şi vindecări minunate,
lui ca bucurie şi lumină; iată că Sfîntul Seraastfel că evlavia poporului dreptcredincios
fim nu a lăsat urmaşilor o învăţătură ci, mai
nu a încetat să sporească, cu toate împotricurînd, un model de vieţuire.
virile vrăjmaşilor.
Sf Serafim Serafim hrănind un urs
Pe cînd era numai diacon, fondatoarea
Lupta sa a fost încununată prin canonimînăstirii din Diveievo, situată la cîţiva km
zarea care a avut loc la 19 iulie 1903, în prede Sarov, i-a încredinţat părintelui Serafim conducerea duhovni- zenţa familiei imperiale, a numeroşilor ierarhi şi a unei mulţimi de
cească a obştii sale abia înfiinţate. De-a lungul întregii sale vieţi sute de mii de persoane, venite din toate părţile Rusiei. Aceasta a
el s-a purtat ca un părinte cu fiicele sale duhovniceşti. Cu toate fost ultima manifestare a unităţii de suflet a poporului rus, înainte
dificultăţile economice, obştea a sporit repede. Sfîntul Serafim a de marea încercare ce avea să fie. Moaştele sale, purtate atunci în
organizat-o după regulile stricte ale vieţii de obşte, dîndu-le drept procesiune, au făcut multe minuni. În 1926, bolşevicii le-au confisîndrumar cuvintele: “În tot timpul să aveţi mîinile ocupate cu lu- cat, vrînd să le expună într-un muzeu al ateismului! Dar ele n-au
crul şi buzele cu rugăciunea”.
ajuns niciodată în acel loc şi se presupune că ar fi păstrate de un
La porunca Maicii Domnului, el a mai înfiinţat o a doua mîn- credincios pios, în aşteptarea unor zile mai bune.
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Scurta prezentare a efortului de construire a Noii Biserici
De peste zece ani ne dorim să construim o Biserică a noastră, aici
în Seattle. Acum doi ani am făcut un pas important prin cumpărarea terenului din Mountlake Terrace și prin crearea primelor planuri de construcție. În luna februarie a acestui an, echipa inițială de
coordonare a proiectului s-a extins prin cooptarea a peste zece noi
voluntari cu care am format Grupul de Acțiune pentru construirea
Noii Biserici. Scopul grupului este de a coordona și garanta construirea cu succes a Noii Biserici și a unui Centru de Activități care
să satisfacă cerințele comunității noastre pentru următorii 15-20
de ani. În acest scop grupul organizează acțiunile legate de proiect
și asigură o execuție eficientă, economică și predictibilă a planului
de construcție. Grupul nostru se întrunește din două în două săptămâni și este deschis oricărui membru al comunității, dornic să
contribuie direct la acest proiect.

Cerințele de construcție

Prima activitate a Grupului de Acțiune a fost stabilirea cerințelor
proiectului Noii Biserici. Investigația noastră a analizat participarea
la slujba de Duminică și la sărbătorile mari de Craciun și de Paște,
la care am estimat ca au participat anul acesta peste 700 de persoane. De asemenea, am luat în calcul creșterea numărului membrilor
bisericii pe parcursul următorilor 15-20 de ani. Pe baza acestor date
am ajuns la concluzia că proiectul trebuie să cuprindă:
• Noua Biserică cu o capacitate de cca. 250 de persoane
• Centrul de Activități care să includă o sală de festivități de
cca. 250 de locuri, o bucătărie, și alte facilități cum ar fi un birou și
o sală de ședințe
• Site-ul complexului, cu cca. 90 de locuri de parcare, spațiu
pentru pompieri, distanțe față de limitele publice ale proprietății și
alte elemente cerute de cod

Crearea unui Master Plan al construcției

Primul pas în proiectul de construcție a fost crearea unui Master
Plan, care stabilește modul de amenajare al site-ului, amplasarea
clădirilor componente și relația arhitecturală dintre ele. Master
Plan-ul este elementul principal al aplicației pentru Permisul de
Construcție, care trebuie depusa la City. Pentru noi acțiunile care
au condus la elaborarea Master Plan-ului au fost urmatoarele:
• Noiembrie 2004 – Am elaborat primul Master Plan (Planul A)
care prevede transformarea aripii de est a clădirii existente în Biserica și amenajarea mijlocului și a aripii de nord a clădirii pentru
Centrul de Activități. În acest plan, Biserica are o capacitate de cca.
140 de persoane
• Martie 2005 – Am angajat un specialist care a analizat structura clădirii existente. Raportul lui arată ca prețul de amenajare cu
aducere la cod este similar cu prețul de construire a unei cladiri
noi pe fundația existentă. Aceasta concluzie, împreună cu cerința
de a avea o biserica mai încăpătoare, au condus la elaborarea unui
plan alternativ (Planul B) în care Biserica Noua este amplasată în
centrul site-ului și Centrul de Activități este construit pe fundația
clădirii existente.
• Aprilie 2005 – Am depus dosarul bazat pe Planul A la City
pentru a porni procesul de aprobare a construcției. În paralel am

angajat o firmă de arhitectură care să creeze Planul B, cu Biserica
în centru. Consiliul a aprobat acest efort paralel ținând cont de
faptul că studiile legate de site și cheltuielile pentru aprobarea de
la City trebuiesc făcute o singură dată, indiferent de planul final pe
care îl alegem.
• Mai 2005 – Am organizat un sondaj pentru estimarea nivelului
donațiilor. Rezultatul a arătat o creștere cu cca 135% a donațiilor
pe perioada construcției.
• August 2005 – Grupul de Acțiune a prezentat în fața Consiliului Parohial lista completă a cerințelor de construcție, o primă variantă a propunerii de finanțare, și planul de acțiune pentru alegerea
unei variante finale pentru Master Plan.
• Septembrie 2005 – Am avut o întâlnire cu arhitectul și cu echipa de la City, pentru a discuta și a valida elementele Planului B.
Cei de la City au răspuns la întrebările noastre și ne-au confirmat
că putem modifica aplicația curentă ca să obținem aprobare pentru
Planul B, fără să fie nevoie de o nouă aplicație.
• Octombrie 2005 – Consiliul Parohial și Grupul de Acțiune au
urmărit prezentarea succesivă a celor două planuri de construcție
facută de cei doi arhitecți:
• Planul A, cu Biserica pe fundația clădirii existente, extinsă la
o capacitate de 233 de locuri, cu o Sală de Festivități de 116 locuri
și o Sala Socială de 65 de locuri. Prețul total estimat al proiectului
este de $2,700,000.
• Planul B, cu Biserica în centrul site-ului, cu o capacitate de
270 de locuri și cu o Sală de Festivități, pe fundația clădirii existente, de 255 de locuri. Prețul total estimat al proiectului este de
$2,800,000.
• Noiembrie 2005 – Consiliul Parohial s-a întrunit într-o ședință
istorică pentru a alege proiectul de construcție cel mai potrivit, pe
care să-l recomande spre discuție și aprobare Adunării Generale.
După prezentarea pe scurt a celor două proiecte, Consiliul Parohial
a votat 13 la 2 în favoarea Planului B, cu Biserica Nouă în centrul
proprietății (vedeți desenul alăturat). Acest proiect va fi discutat și
supus aprobării finale a Adunării Generale în ședința din 15 ianuarie 2006.

Scurtă descriere a Proiectului

Proiectul de construcție este compus din două faze succesive:
• Faza 1 cuprinde amenjarea site-ului cu o capacitate de 90 de
locuri de parcare și construcția Centrului de Activități. La încheierea acestei faze ne vom muta în noua clădire. Sala de Festivități va
fi folosită atât pentru desfășurarea slujbelor religioase cat și pentru
peteceri și întruniri. Ne vom putea muta în noua cladire în vara
anului 2007. Costul estimat al fazei 1 este de $1,400,000.
• Faza 2 cuprinde construcția Noii Biserici cu o capacitate de 270
de locuri în centrul site-ului. Acum lucrăm la definirea stilului arhitectural bazat pe tradiția bisericilor din România. În funcție de
nivelul donațiilor, Biserica va putea fi inaugurată în sau după anul
2008. Costul estimat al fazei 2 este de $1,400,000.
Finanțarea proiectului se va face prin donațiile noastre. Acum este
momentul să ne mobilizam și să contribuim cu toții la fondul pentru Noua Biserică, pe care ne-o dorim atât de mult. t
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APEL CĂTRE COMUNITATEA ROMÂNĂ
DIN SEATTLE
Timp de ani de zile, numeroși membri ai comunităţii noastre au promovat neostenit ideea construirii
unei biserici ortodoxe române şi a unui centru de activităţi care, împreună, să contribuie la păstrarea
şi întărirea tradiţiilor şi culturii româneşti. Ne aflăm acum la un moment de răscruce în efortul de
a transforma acest vis atât de important pentru noi toți în realitate. Cu ajutorul Domnului şi grație
generozităţii multor români de suflet, am făcut un mare pas înainte - ne aflăm acum în posesia atât a
terenului de construcţie, cât şi a proiectului arhitectural.
Lunile care urmează vor marca începutul unei campanii asidue de adunare de fonduri în scopul
pornirii lucrărilor de construcţie. Pentru ca această etapă esenţială a proiectului să fie realizată cu
succes, va fi nevoie de un efort unanim şi susținut, sub forma unor contribuţii financiare la un nivel
semnificativ mai ridicat decât cel atins până acum. Campania de adunare de fonduri va fi pe deplin
transparentă, onestă şi creativă. De asemenea, ne propunem să cultivam o atmosferă de parteneriat,
în care donatorii vor fi evidenţiaţi în cadrul comunităţii, iar progresul construcţiei va fi comunicat cu
regularitate şi profesionalism.
Anul în care păşim ne oferă posibilitatea reală de a demara construcţia la acest atât de necesar
proiect. Este un țel ambiţios, dar nu mai ambiţios decât acela pe care fiecare dintre noi şi l-a propus
când am păşit într-o nouă existență departe de casă. Convingerile noastre religioase, străvechile tradiţii
româneşti, precum şi cultura cu care ne mândrim sunt demne de a fi transmise generaţiilor de români
care se formează pe meleaguri străine. Este timpul să punem dăruirea, ambiţia şi credinţa care ne-au
susținut până acum, în slujba construirii acestui proiect de suflet şi pentru suflet!
Grupul de Acțiune
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Cuvântul

comunitate anunturi
Aniversări în luna ianuarie

1. Anderson Craig, Pașca Traian, Tudoran Vasile
3. Cazacu Viorel, Ionescu Cristian, Nistor Cosmina-Ionela,
Ștefănescu Anda
4. Dumitru Sorin, Pop Marcela, Tarța Daniela
6. Apreutesei Marius
7. Cotora Ion, Goe Ioan
8. Ghizilă Gabriel, Negară Dan, Pop Bogdan
9. Danielescu Daniela, Măleanu Anatol, Pietroșanu Monica
10. Ardeleanu Iuliana, Barbu Gheorghe
11. Dinu Raluca
12. Barbu Maria, Farkas Rada
13. Andrei Andreea, Băcioiu Radu, Dominte Elena
14. Achilles Ted, Danielescu Simona, Popa Vasile-Motiu
15. Dincă Vasile, Pașca Maria, Rădulescu Cati
16. Lupu Minodora
17. Tîrtu Marius
18. Busuioc Ionică, Cătană Ioan, Dumitru Alina
19. Barbură Liana
20. Crivăț Bogdan, Dănilă Alexandru
21. Ciucă Diana, Tănăsescu Alex
23. Filipaș Gheorghe, Marinakis Ștefania, Petre Dumitru, Rădăuceanu Paul
24. Airinei Raluca
25. Farkas Marius
26. Bădet Mihai, Popescu Natalia, Radu Alex
27. Vladislav Ciprian
28. Manole Cătălin
29. Basaraba Ionel, Podar Monica, Toma Aurora
30. Dănilă Cătălina
31. Elenes Ovidiu, Jianu Marinas

Situaţia Financiară
La data de 7 decembrie 2005 biserica dispunea de $320,260.77 în
conturile de la Bank of America plus $30,000 la US Bank. Cheltuielile
lunare curente ale bisericii sunt de aproximativ $8,000. Contribuția
fiecăruia este extrem de importantă pentru realizarea visului de a avea
propria noastră biserică.
Donațiile în luna noiembrie au fost următoarele:

Cu sentimente creștinești de înaltă prețuire, urăm din inimă un sincer “La
Mulți Ani” tuturor celor ce își serbează ziua de naștere în luna ianuarie,
dorindu-le o viață lungă și prosperă, multă sănătate și bucurii.
De asemenea celor ce poartă numele Sfântului Ioan să le dea Domnul
multe împliniri, un viitor luminos și plin de realizări.

$650 Pintilie Dumitru
$400 Ispas Valentin
$300 Bene Ioan, Ilac Cristian, Letca ilarie, Olt Emanoil, Oltean Adrian
$260 Gheorghiu Virginia
$250 Danciu Ioana, Gavrilescu Alexandru, Ovadiuc Nicolae, Târtu Marius
$200 Albuț Gabriel, Cătană Ioan, Ifrim Clement, Miclea Ștefan, Tudor
Toma, Târtu Marius
$190 Crețu Ionel
$175 Nistor Ioan
$165 Rees Mariana
$153 Mureșan Emanoil
$150 Avram Gigel, Bot Radu, Cira Gina, Clinciu Ciprian, Dunca Grigore,
Fânaru Adrian, Frig Tiberiu, Ovadiuc Cristian, Pop Aurel
$130 Moraru Valentin, Popescu Marin și Natalia
$125 Dănilă Gheorghe
$120 Motoc Viorel
$100 Anania Florea, Aniței Cristian, Bâlea Alexandru, Barbura Claudiu,
Bădet Mihai, Buie Ghiță, Cruceanu Gabriel, Drăghici Sorin, Dreve Sorin,
Farkas Marius, Filipas Gheorghe, Frățilă Liviu, Gheorghiu Costică, Goie
Ioan, Ifrim Silviu, Ildiko Mircea, Ionescu-Niscov Stefano, Marcu Cornel,
Mazilu Maria, Milosav Slobodan, Morea Septimiu, Mureșan Nic, Oprea
Sorin, Oros Adina, Piroi Florina, Podar Marius, Popescu Cristian, Popescu
Gabriel, Preda George, Puraveț Petru Constantin, Răchină Paul, Radu Alexandru, Rusnac Gavriil, Tătar Monica, Ulmanu Ionuț, Ungureanașu Cezar, Vlăsceanu Cristian, Vartolomeu Jenica
$70 Plev Maria
$65 Cotora Ion
$60 Stana Vasile
$15-$50 Breban Ghiță, Burlacu Ovidiu, Ciocănaș Ion, Farkaș Alina, Farkaș
Tiberiu, Lloyd Dan, Moise Benjamin, Mureșan Paulina, Piha Mihai, Prinyi
Sigismund, Tănăsescu Alex, Tuferu Ana, Donais Luiza, Militaru Adrian,
West Jason, Butnar Ioan, Lupu Ginel, Mihai Ion, Perianu Aurel, Perianu
Florentina, Tămășan Ionel, Cotuțiu Alexandru.

(Dacă observați greșeli sau omisiuni cu privire la datele de naștere vă rugăm să ne contactați la adresa buletin@ortodox.org.)

Mulțumim tuturor donatorilor și Dumnezeu să le răsplătească
însutit!

Botezuri

Botezul Caselor

Sâmbătă 10 decembrie 2005 s-au încreștinat în numele Sfintei Treimi
copii: Urs Bădet Lucas Gavriil, fiul lui Constantin și Gabriela Urs, având
nași familia Slobodan și Carmen Milosav, Miclea Ana Maria, fiica lui
Remus și Ana Miclea, nași fiind Călin și Cristina Negrea.
Dorim copiilor botezați, ca Dumnezeu să le dea o viață lungă și
luminoasă, multă înțelepciune și să aibă parte numai de bucurii și fericire.
Părințilori și nașilor le dorim sănătate și putere să crească acești micuți în
credința străbunilor noștri.

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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Romanian Orthodox Episcopate of America
“THREE HOLY HIERARCHS”
Romanian Orthodox Church
P.O.Box 53151 Bellevue, WA, 98015

CONVOCARE
În conformitate cu prevederile regulamentului Episcopiei Ortodoxe Române din
America, se convoacă Adunarea Generală a membrilor misiunii “Sfinţii Trei Ierarhi”
în ziua de duminică 15 ianuarie, 2006, ora 2:30pm după terminarea Sfintei 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.
5. Raportul preotului paroh Ioan Cătană.
6. Raportul preşedintelui Consiliului Parohial Virgil Zanidache.
7. Raportul preşedintei Reuniunii de Doamne Elena Dominte.
8. Raport privind activitatea fi nanciară, casier Adi Oltean.
9. Raportul controlorilor Ionel Creţu şi Cornel Marcu.
10. Prezentarea situației vânzării terenului din Snohomish.
11. Prezentarea planului de construcţie a bisericii pe proprietatea din Mountlake
Terrace.
12. Prezentarea bugetului pe 2006 şi supunerea spre aprobare.
13. Alegerea noului Consiliu Parohial pentru anul 2006.
14. Diverse. Discuţii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii parohiei.
15. Concluzii
16. Rugăciunea de mulţumire şi încheiere a adunării.
Preot			
Ioan Catană		

Preşedinte Consiliului			
Virgil Zanidache		

Secretar
Valentin Ispas
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Programul Slujbelor religioase
Duminică 1 ianuarie

12:30

Sf. Vasile Cel Mare

Sâmbătă 7 ianuarie

12:30

Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

Vineri 6 ianuarie

Duminică 8 ianuarie

Duminică 15 ianuarie
Duminică 22 ianuarie
Duminică 29 ianuarie
Luni 30 ianuarie

Duminică 5 februarie

12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
9:30

12:30

Botezul Domnului (Boboteaza)
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie

Sf. Trei Ierarhi (hramul bisericii)
Sfânta Liturghie

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

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

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

TO:

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

