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

Cuvân†ul
Buletinul Misiunii Ortodoxe Române “Sfinții Trei Ierarhi” Seattle-nr. (134) februarie 2006
Troparul
Părinte sfinte al Bisericii
nedespărţite şi teologule al
virtuţilor creştine; fiu al
pământului românesc şi
mare dascăl al monahilor
latini, Cuvioase Ioane
Casian roagă-te lui Hristos
Dumnezeu pentru noi.
Condacul
Celor ce din neamul nostru
s-au învrednicit a dobândi,
prin nevointele si sângele
lor, darul sfinteniei, fiind
astfel slava neamului nostru
înaintea lui Dumnezeu
si a oamenilor, acestora si
noi, ca unora ce pururea
mijlocesc înaintea tronului
lui Dumnezeu pentru
mântuirea noastra, sa
le strigam cu bucurie:
Bucurati-va, sfintilor
toti, care ati stralucit pe
pamântul tarii noastre!

Sfântul Ioan Casian

Sfântul Ioan Casian
(29 februarie)

Acest Cuvios Părinte de neam străromân
s-a născut prin anii 365 de la venirea mîntuirii prin Hristos-Domnul, în Dobrogea, numită
pe atunci Sciţia Mică, la un loc ce-i păstrează
din vechime pînă azi numele “podişul Casian” şi
“peştera lui Casian”. Localitatea Casimcea din
judeţul Tulcea îi poartă, de asemenea, numele.
Provenind dintr-o familie distinsă, a urmat la
şcolile timpului. Dar însufleţit de o arzătoare sete
de desăvîrşire duhovnicească renunţă de tînăr la
atracţiile deşarte şi înşelătoare ale vieţii lumeşti
şi pleacă la Locurile Sfinte însoţit de prietenul
său Gherman, frate nu prin naştere, ci în duh.
Aşa au ajuns amîndoi călugări într-o mănăstire din Betleem. Întemeindu-se după cuviinţă în
rînduielile vieţii chinoviale, adică de obşte, după
modelul de viaţă al călugărilor din Palestina,
Mesopotamia şi Capadocia şi simţind în ei dorul
de o mai mare desăvîrşire, au hotărît să plece în
sihăstriile Egiptului, la anahoreţii despre a căror
îmbunătăţită viaţă duhovnicească auziseră. Aşa
au ajuns la comunităţile din delta Nilului, adîncindu-se de acolo tot mai mult în pustie. Dar
pretutindeni pe unde treceau, căutau cu rîvnă pe
sfinţii însinguraţi, ca să cinstească în ei strălucirea
harului şi bogăţia roadelor lor şi pentru a le cere
sfaturi duhovniceşti pentru mîntuirea sufletului.
Aceste întrebări şi răspunsuri ne vor fi lăsate ca o
moştenire sfîntă în cartea Convorbirilor, cu care
Cuviosul Casian a înzestrat Biserica.
Dobîndind pe cît puteau să adune din învăţătura lor cerească, la sfatul Avei Iosif, au mai
rămas în Egipt şapte ani şi apoi au mers mai
departe cercetînd din loc în loc pe aceşti învăţători în lucrul duhovnicesc pînă ce au ajuns în
vestita pustie Schitică, unde Sfîntul Macarie întemeiase şi făcuse “pustia strălucitoare” vrednică
de a fi sărbătorită de toţi. Aici se nevoiau într-o
asceză aspră un mare număr de călugări printre
care străluceau îndeosebi, cuvioşii părinţi Moise,
Serapion, Teona, Isaac şi preotul Pafnutie, învăţătorul lor. El le spunea că nu este deajuns pentru
călugăr să renunţe la lume, părăsind bunurile şi
măririle lumeşti pentru a se dedica grijii de suflet

în nevoinţă, în asceză şi tăcere. De aici înainte
trebuie împlinită o a doua “renunţare” care constă în a te lepăda de obiceiurile, viciile şi atracţiile vechi ale sufletului şi ale trupului printr-o
luptă îndelungată şi răbdătoare, plină de ispite,
dar care duce la curăţia inimii. Căci acesta este
scopul călugărului: să stea de vorbă permanent
cu Dumnezeu prin neîncetată rugăciune, încît mintea, nerisipită la grijile lumii, să ajungă
cu linişte şi pace în altarul despătimit, curăţit al
inimii. Iar capătul lucrului său este viaţa de veci,
unirea cu Dumnezeu, din care se poate dobîndi
chiar de aici, de jos, o arvună, o pregustare a ei
prin sfînta iubire. Căci, într-adevăr, ajuns la un
anume sfîrşit al celei de a doua “renunţări”, sufletul pe de-antregul tinzînd către Hristos Cel
dorit, călugărul trebuie să mai împlinească cea
de-a treia “renunţare” care cuprinde întreaga desăvîrşire. Iar aceasta constă în părăsirea oricărei
amintiri a acestei lumi, cu toate cele de faţă şi
văzute ale ei, socotite măreţe, deşi sînt deşarte
şi repede trecătoare, pentru a se lăsa condus de
Dumnezeu în “pămîntul făgăduinţei” în care nu
mai cresc spinii şi buruienile viciilor, în locaşurile
cele veşnice în care vom rămîne pentru totdeauna (Convorbirea a 3-a), în simţirea negrăitei bucurii şi a revărsării luminii dumnezeieşti.
Acesta este marele dar al rugăciunii curate
căci “atunci - precum grăia ava Isaac - acea iubire desăvîrşită, prin care El ne-a iubit mai întîi,
trece şi în adîncul inimii noastre prin virtutea
rugăciunii curate”. Aceasta se va face aşa cînd
toată dragostea, Toată dorinţa, toată rîvna, toată strădania, tot cugetul nostru, tot ce trăim, ce
vorbim, ce respirăm va fi cu Dumnezeu. Şi, cînd
acea unitate care există veşnic între Tatăl cu Fiul
şi între Fiul cu Tatăl, prin Duhul Sfînt va trece şi
în simţirea şi în mintea noastră. Aşa precum El
ne iubeşte cu iubirea cea adevărată şi curată care
nu se stinge niciodată, să ne dăruim şi noi Lui
printr-o legătură veşnică, de nedespărţit, pentru
ca orice respirăm, orice înţelegem, orice vorbim,
să fie cu Dumnezeu. Iar de starea aceasta ne vom
putea apropia, atît cît este cu putinţă pe pămînt,
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plinindu-se cuvîntul Apostolului: Dumnezeu este totul în toate.
Apoi devenind deplin fii printr-o comuniune atît de desăvîrşită cu
Tatăl, vom putea zice Celui Care este Fiu şi moştenitor prin fire:
Toate cîte are Tatăl ale Mele sînt (Ioan 16,15). Pentru că El Însuşi
S-a rugat, grăind despre noi: Părinte, cei pe care Mi i-ai dat, vreau
ca unde sînt Eu să fie şi ei cu mine. Aceasta trebuie să fie năzuinţa pustnicului, aceasta toată strădania, pentru ca, după cuviinţă, să
aibă chiar în acest trup chipul fericirii viitoare şi să înceapă să guste înainte din începutul vieţii şi măririi cereşti. Acesta este scopul
întregii desăvîrşiri: ca sufletul eliberat de orice lanţuri trupeşti să
se înalţe zilnic la negrăitele daruri ale vieţii duhovniceşti, într-atît
încît întreaga viaţă şi bătaie a inimii să devină o unică şi negrăită
rugăciune (din Convorbirea a X-a). Cît de mîngîiat şi uimit este
creştinul, descoperindu-i-se un asemenea suiş al sufletului întru
care petreceau străbunii noştri sfinţi.
Astfel, îndrumaţi de pe culmile vieţii călugăreşti şi contemplînd plinirea vie la aceşti străluciţi anahoreţi, cei doi prieteni s-au
dedicat cu mare severitate şi neclintită statornicie vieţii contemplative în timpul anilor petrecuţi aici, în pustia Schitică. În liniştea
chiliei, Sfîntul Casian a izbutit să facă experienţa luptei aspre a
sufletului îndrăgostit de Dumnezeu, împotriva gîndurilor pătimaşe
şi a demonilor pizmaşi, îndeosebi împotriva ispitei amorţirii sufletului, a plictiselii care-i tulbură pe eremiţi şi îi silesc să-şi părăsească retragerea liniştirii. Din această adîncă experienţă adîncă
personală şi din învăţătura altor bărbaţi învăţaţi, ca Sfîntul Evagrie
Ponticul pe care l-a cunoscut în Nitria, Cuviosul Casian întocmi o
învăţătură aleasă de luptă duhovnicească şi despre cele opt păcate
capitale, anume: al lăcomiei, adică al îmbuibării de mîncare; al doilea, al desfrînării; al treilea, al iubirii de arginţi sub care se înţelege
zgîrcenia; al patrulea, al mîniei; al cincilea, al tristeţii; al şaselea, al
neliniştii, sau al dezgustului inimii; al şaptelea, al slavei deşarte şi
al optulea, al trufiei.
După şapte ani, Cuvioşii Ioan şi Gherman s-au întors la Betleem, unde au dobîndit de la părintele lor duhovnicesc binecuvîntarea de a trăi de aici înainte în pustnicie. Şi aşa plecară cu rîvnă şi
grăbire în Egipt. Dar, cu tot dorul lor nestins, n-au putut regăsi
liniştea cuvenită contemplaţiei, din pricina unor învinuiri nedrepte
la care erau supuşi călugării din Egipt de către arhiepiscopul Teofil
al Alexandriei. Atunci, Cuvioşii Ioan şi Gherman, urmînd un grup
de 50 de monahi, hotărîră să-şi caute liniştea la Constantinopol,
sub ocrotirea Sfîntului şi marelui Ioan Gură de Aur. Aceasta se
petrecea pe la anii 401. De îndată ce îi văzu marele între patriarhi,
desluşind cu o tainică privire calitatea sufletelor lor, reuşi să-l convingă pe Gherman să primească prin mîinile lui preoţia, iar Casian diaconia. Cucerit de curăţia şi sfinţenia Sfîntului Ioan Gură de
Aur şi de negrăita sa măiestrie a cuvîntului, Casian se aşeză cu un
zel fierbinte sub călăuzirea sa spirituală, consimţind să jertfească
liniştea pustiei pentru a scoate cîştig din petrecerea pe lîngă un
asemenea învăţător.
Dar n-a trecut mult timp că iată, Sfîntul Ioan Gură de Aur victimă a lui Teofil - fiind dus în exil, Cuvioşii Casian şi Gherman
au fost trimişi în misiune la Roma de cler şi popor, însoţindu-l pe
episcopul Paladie ca să încunoştiinţeze pe episcopul Romei, Inocenţiu I, printr-o scrisoare, privind suferinţele Sfîntului Ioan Gură
de Aur. Sfîntul Casian petrecu astfel zece ani la Roma şi în acest
timp a fost hirotonit preot. De aici a mers la Marsilia, în sudul Galiei, unde a întemeiat, pentru bărbaţi, mănăstirea Sfîntului Victor,
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pe mormîntul unui martir din secolul al III-lea; iar pentru fecioare,
aceea a Mîntuitorului, pe la anul 415. Bărbat mult încercat în viaţa
ascetică şi totodată părinte ajuns la o mare înţelepciune pastorală,
el a oferit mulţimii călugărilor care se adunau în jurul lui adevărata
tradiţie monahală pe care o primise de la Părinţii din Răsărit, ţinînd seama însă de condiţiile de viaţă din Galia, de climă şi de firea
locuitorilor de aici.
La rugămintea Sfîntului Castor, episcop de Apt, el întocmai
lucrarea sa “Instituţii cenobitice” (rînduieli pentru viaţa în comun),
pentru mănăstirile pe care le întemeiase în Provenţa. În această
lucrare el descrie modul de vieţuire al călugărilor din Egipt, dar
cu oarecare pogorămînt în ceea ce era prea aspru pentru călugării
din Galia, urmînd şi aici rînduielile care se obişnuiau în Palestina,
în Capadocia, în Mesopotamia. Căci, scrie el: “Dacă se împlineşte
porunca dumnezeiască cu dreaptă socoteală şi după putere, atunci
păzirea ei are măsura desăvîrşirii, chiar dacă mijloacele nu sînt aceleaşi”. El descrie apoi leacurile şi căile de vindecare de cele opt
păcate capitale, spre a conduce sufletul la desăvîrşirea virtuţii. Mai
tîrziu el a completat această învăţătură duhovnicească prin cartea
Convorbirilor în care înfăţişează, la cererea ermiţilor care trăiau la
Lerins şi în insulele Hâeres de lîngă Marsilia, treptele mai înalte ale
luptei pentru curăţirea inimii şi contemplaţie, folosindu-se de învăţătura marilor anahoreţi, pe care îi întîlnise în Egipt. Sfîntul Casian
a înzestrat astfel, din începuturile lui, monahismul din Galia cu o
temeinică armătură duhovnicească, adăpîndu-l din izvoarele vii ale
Părinţilor pustiei.
Ca ucenic credincios al marilor învăţători Sfinţii Capadocieni
Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Grigore de Nîssa, ca şi al Sfîntului Ioan Gură de Aur, Cuviosul Ioan Casian s-a ridicat atunci
împotriva unei separări adînci între firea omenească şi harul divin,
pe care Fericitul Augustin o stabilise pentru a lupta împotriva ereziei lui Pelagiu. Într-adevăr, deşi tot darul desăvîrşit şi tot harul de
sus coboară, de la Dumnezeu Părintele Luminilor, libertatea noastră omenească, zidită după chipul libertăţii absolute a lui Dumnezeu şi reînnoită în Sfîntul Botez, este chemată să răspundă şi să
conlucreze cu harul dumnezeiesc pentru a produce în suflet roadele
mîntuitoare ale sfintelor virtuţi şi, într-o aşa măsură, încît se poate
spune, cu Sfîntul Ioan Gură de Aur, că: “Lucrul lui Dumnezeu este
de a ne dărui Harul Său, iar cel al omului este de a-şi oferi credinţă”. Căci, aşa cum grăieşte acelaşi mare învăţător al Bisericii în alt
loc: “Harul lui Dumnezeu curge atît pe cît este de deschis vasul
credinţei pus sub şipot”. O asemenea învăţătură îşi avea limpede
rădăcina în cuvîntul lui Dumnezeu, pentru că Domnul a arătat: Cel
care luase cinci talanţi de la stăpînul său, a adus alţi cinci talanţi,
iar cel ce a luat doi, a adus de asemenea alţi doi (Matei 25, 20-22).
Deci cu adevărat, precum spune şi Sfîntul Apostol Pavel, sîntem
împreună lucrători cu Hristos (2 Cor. 6,1).
Faţă de aceste împotriviri care au mai durat, Cuviosul Ioan
Casian a rămas statornic în dreapta credinţă a Bisericii, departe de
zgomot şi certuri, învăţat cu adîncul contemplării divine, taină a
unei păci nesurpate şi blînde, şi a unei linişti senine. El îşi încredinţă în pace sufletul său lui Dumnezeu către anul 435. Cunoscut ca
sfînt de cei din vremea lui, el este cinstit de toţi călugării Bisericii
Apusene ca Părinte al lor şi unul dintre cei mai mari învăţători.
Sfintele sale moaşte sînt păstrate pînă în ziua de astăzi în mănăstirea Sfîntului Victor din Marsilia. t
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Washington Orthodox Clergy Association
invite you to our Pan-Orthodox annual lenten retreat
with guest speaker

Fr. Danut Suciu
“MAKING THE CHOICE…”
HEAVEN TOGETHER ~ HELL ALONE

February 24 & 25, 2006
at Holy Apostles Greek Orthodox Church
(at the new church location!)

19421 Ashworth Ave. North • Shoreline, WA 98133 (206) 542-1391

Friday Evening, February 24
6:30 p.m. ~ Vespers

7:00 - 9:00 p.m. ~ Lecture

Saturday, February 25
7:30 am Orthros / 8:30 am Divine Liturgy – Saturday of Souls

Retreat - 10:00 a.m. to 3:00 p.m.
(Cost is $15.00 - lunch included)
RETREAT TOPICS:
COMMITTING TO CHRIST IN AN ATHEIST COMMUNIST SOCIETY
The “gates of hell” were very close in Communist Romania. The Church was persecuted directly and indirectly. No
Bibles available, no religious education permitted outside of worship…yet “they have not prevailed against His Church!”
HE DOES KEEP HIS PROMISE!

HEAVEN TOGETHER OR HELL ALONE
The Bible and the early Church understood salvation to be a corporate process. Within the Church, the Mystical Body of
Christ, I could be compared to a “spiritual toe” and I am saved IN and THROUGH every “spiritual cell”. This is not an
individual, “me and Jesus” process, but one in which all “cells”, making up both the Militant Church, you and me, and the
Triumphant Church, those departed in Christ, especially the Saints.

BAPTISM REVISITED: RENEWAL OF OUR COMMITMENT TO CHRIST
Every ritual and prayer of the Mystery of Baptism is an opportunity to renew our commitment to Christ.
Rev. Fr. Danut Suciu is well known in the Denver Diocese and the wider Orthodox community as a
speaker and retreat leader.
Both Father Dan and his wife, Presvytera Delia were born in Romania. In 1984 the couple
emigrated to Canada to escape the effects of the repressive Ceaucescu dictatorship and to gain full
religious freedom. Both of their children were born in Canada. Fr. Dan's ministry career includes 10
years serving Romanian Orthodox churches in Canada, 3 years Antiochian Orthodox parishes in the
U.S.A., and recently 8 years in Greek Orthodox parishes in this country.

Please send registration to: Holy Apostles Greek Orthodox Church • 19421 Ashworth Ave. N. • Shoreline, WA 98133
Name _____________________________________________________ Parish __________________________________
Phone: _____________________________________e-mail: _________________________________________________
Number attending: _______

❏

Payment Included: $15.00 per person. ( for more info. see HolyApostles’ website:
www.holyapostlesgo.org
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Strângerea de Fonduri pentru Complexul Bisericii Ortodoxe Române din Seattle

Complexul va fi construit pe terenul din Mountlake Terrace
în spiritul spaţiilor mănăstireşti din România şi va consta din
terenul amenajat cu locuri de parcare, Centrul Românesc si Noua
Biserică. Construcţia se va desfăşura în două faze, astfel încât să
ne permită ocuparea proprietăţii în timpul cel mai scurt şi cu un
buget de construcţie minim. Până la terminarea Noii Biserici, sala
de festivităţi din cadrul Centrului Românesc va fi folosită atât
pentru slujbele religioase, cât şi pentru evenimentele sociale ale
comunităţii.
Strângerea fondurilor necesare acestui proiect se va realiza pe
bază de angajamente de donaţie, contribuţiile urmând a fi depuse
într-un cont dedicat Complexului şi administrat de către Consiliul
Parohial. Plăţile din acest cont vor fi făcute exclusiv pentru proiectul de construcţie si amenajare a Complexului. Toţi cei interesaţi în
realizarea acestui proiect de suflet sunt încurajaţi să contribuie după
posibilităţi, în acelaşi timp însă făcând un efort financiar susţinut
pentru a ajuta cât mai mult la înălţarea Complexului. Campania de
strângere de fonduri constă din două faze, corespunzând celor două
etape de construcţie ale proiectului.

Faza 1 - Construirea Centrului Românesc

• Scop - amenajarea a 90 de locuri de parcare si construirea
Centrului Românesc, dotat cu o sală de festivităţi pentru 190 de
persoane, bucătărie, birou şi sală de şedinţe.
• Data de finalizare (estimată) - vara 2007
• Cost (estimat) - $1,400,000
• Finanţare - angajamente de donaţie pe perioada 2006–2008.
Împrumutul pentru teren şi cheltuielile curente ale bisericii sunt
acoperite din donaţiile făcute bisericii, care in 2005 au totalizat $200,000. În afară de această contribuţie care sperăm să se
menţină, ne aşteptăm ca pentru noua construcţie să strângem o
sumă anuală dublă de $400,000, totalizând $1,200,000 pe trei ani.
Aceste donaţii, completate din contul actual al Bisericii, vor finanţa
prima fază a proiectului. Pentru a încheia lucrările în 2007, vom
recurge la un împrumut de construcţie pe termen scurt care va fi
achitat integral din donaţiile primite până la sfârşitul anului 2008.

Faza 2 - Construirea Noii Biserici

• Scop – construirea Noii Biserici cu o capacitate de 270 de persoane, altar cu două camere anexe, naos, hol de intrare şi balcon
pentru cor.
• Data de finalizare (estimată) – vara 2009
• Cost (estimat) - $1,400,000
• Finanţare – perioada 2009-2010. Sperăm să obţinem angajamente de donaţii de la noi membri ai comunităţii, precum şi continuarea pe încă doi ani a unor angajamente de donaţii făcute in
faza 1. Scopul acestei faze este să strângem în jur de $600,000 pe
parcursul celor doi ani, urmând ca restul de fonduri să fie asigurate printr-un împrumut de construcţie. Acest împrumut va fi folosit pentru încheierea lucrărilor in 2009 şi va fi achitat parţial din
donaţiile primite până la sfârşitul lui 2010.
• Pentru mai multe informaţii privind acest proiect, puteţi vizita
www.ortodox.org.

Recunoaşterea Donatorilor

Orice persoană sau familie care contribuie cu donaţii pentru
construcţie, indiferent de sumă, va primi titlul de Membru Fondator. Lista tuturor membrilor fondatori va fi afişată într-un loc
public în cadrul Complexului. Donatorii vor avea opţiunea de a fi
înscrişi anonim pe lista membrilor fondatori.
În funcţie de totalul contribuţiilor pentru construcţie, donatorii
vor putea fi încadraţi într-una din următoarele categorii speciale:
$3,000 la $4,999
Membri Fondatori – Silver
$5,000 la $9,999
Membri Fondatori – Gold
$10,000 la $19,999
Membri Fondatori – Platinum
$20,000 şi peste
Membri Fondatori – Diamond
Pe întregul parcurs al campaniei, recunoaşterea donatorilor
se va face pe baza contribuţiei efective făcută până la momentul
respectiv şi nu pe suma înscrisă în angajamentul de donaţie. În
acest fel recunoaşterea capătă o valoare obiectivă şi reprezintă un
stimulent de a contribui cât mai devreme la fondul de construcţie.
Recunoaşterea se va face prin afişarea unor liste curente.
Fiecare donator din categoriile de mai sus va primi o insignă ca
semn distinctiv specific pentru fiecare categorie. Pentru donatorii
din categoriile Platinum şi Diamond vom solicita acordarea unor
recunoaşteri în scris din partea Episcopiei de la Vatra.

Completarea Angajamentelor de Donaţii pe 4 Martie

Participanţilor la evenimentul din 4 martie li se vor pune la
dispoziţie formulare pentru angajamentele de donaţii. Aceste
formulare vor putea fi completate fie individual, fie pe familie şi
necesită următoarele informaţii:
Valoarea totală a angajamentului pe perioada 2006-2008
Modul de plată: suma integrală, plata anuală sau plata lunară
Partea din suma totală care va fi achitată pe loc, in seara de 4
martie
În măsura în care vă este posibil, vă sugeram să achitaţi pe loc
cel puţin valoarea contribuţiei pentru anul 2006, adică o treime din
angajamentul total de donaţie. În acest fel veţi ajuta la crearea unui
fond iniţial cu care să putem începe cât mai devreme lucrările de
construcţie. Angajamentele de donaţii vor fi colectate pe parcursul
serii, urmând ca inainte de încheierea evenimentului comitetul de
organizare să anunţe lista de donatori cu valoarea angajamentelor
şi a contribuţiilor imediate.
Finalizarea Complexului în anul 2009 depinde de strângerea
donaţiilor propuse mai sus. Suntem convinşi că prin eforturile noastre unite şi cu ajutorul lui Dumnezeu vom reuşi să înălţăm acest
lăcaş minunat, pe care ni-l dorim cu toţii atât de mult!

Vă mulţumim şi vă aşteptăm pe 4 martie!
Consiliul Parohial
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Grupul de actiune în actiune

Grupul d
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Glumele și îndemnurile la treabă zboară
aproape la fel de repede ca și orele, în timp
ce numărul pachetelor continuă să crească.
Odată cu trecerea serii, vinul și baclavalele
puse cu generozitate la dispoziția voluntarilor de către Virgil Zanidache și soția sa
se împuținează, fundițele încep să fie legate
mai larg, iar etichetele lipite mai strâmb.

După săptămâni de efort și anticipație, Grupul
de Acțiune se întrunește pentru un moment
important -- pregătirea pachetelor de invitații
pentru dineul festiv din 4 martie! Echipele se
conturează rapid și încep lucrul pline de elan.
În timp ce unele persoane se ocupă de pregătirea plicurilor, altele împăturesc invitațiile și le
atașează fundițe. Cel mai tânăr membru al grupului, George Crețu, își folosește toată energia
de care dispune la cei patru anișori ai săi ca să
transporte pachetele parțial terminate de la un
grup la altul.

r
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Actiune***
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În final, însă, peste 600 de pachete
sunt gata pentru a fi trimise membrilor comunității, iar Grupul de
Acțiune părăsește sala cu zâmbete pe
buze și speranță în suflet -- speranța
că fiecare dintre pachete va duce cu
el un crâmpei din dăruirea celor care
le-au pregătit și îi va convinge pe cei
care le deschid să-și unească forțele
pentru reușita acestui proiect!
Ioana Danciu
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comunitate anunturi
Aniversări în luna februarie

1. Ștefănescu Felicia, Stoica Dan
2. Ifrim Cătălina, Munteanu Sorin, Stamate Alexandru, Tomici Dorina, Trocan Elena
3. Popescu Aneta, Sandu Iuliu
4. Dincă Camelia, Nicula Florin
5. Bulacu Mihai, Mureșan Rafael
6. Bot Barbara, Bucur Sorina, Vasile Andrei
7. Radu Adela
8. Berecz Izabella
9. Teodoru Silvia
10. Manea Ion
11. Hamza Stanca, Călin Remus, Sicoe Maria-Daniela
12. Hîrșovescu Cleopatra, Manciu Adrian, Mihali Petru, Mihăiță
Dina-Livia, Oprea Miruna, Răutu Carmen
13. Damian Florențiu, Drăghici Ioan
14. Ovadiuc Nicolae, Vlasie Constantin
15. Bachici Milivoi, Manole Irina, Milici Liubinca, Tomici Nicolae
16. Radu Ilie
17. Cătană Ionela Floriana, Tătar Monica
19. Cena Ioan, Lupu Petre, Rusnac Gavriil, Tătar Mircea
20. Culiac Florentina, Forcoș Daniela, Pop Flora
21. Dominte Vasile, Lazăr Radu, Tarnu Rodica Luminița
22. Bijaru Valentin, Sinea Corina
23. Bojica Sorin, Groșan Pavel, Nistor Valeria, Radu Gabriel
24. Nicoară Maria
25. Albuț Lucia, Marcu Horațiu, Tomici Remus
26. Dumitru Constantin, Sinea Viorel
27. Plev Monica Sârbulescu, Mark Aleen
28. Milascon Julian
Transmitem tuturor celor ce își serbează ziua de naștere în luna februarie,
creștinești urări de viață lungă, sănătate, multe împliniri și realizări în familiile lor, belșug, bucurii și deplină fericire.

“La Mulți Ani”

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

Acatiste și broșuri

Standul de lumânări a bisericii noastre oferă gratuit celor
doritori, broșuri cu acatiste și viețile sfinților.
Deocamdată s-au pus în pagină și tipărit “Viața Cuvioasei Maria Egipteanca”, “Viața Sfântului Ierarh Vasile cel Mare”, precum și
prima parte a acatistelor lunii ianuarie. Vom continua cu acatistele
lunii februarie și probabil cu viața Sfântului Casian Romanul sau a
Sfântului Policarp, Episcopul Smirnei.
Cei ce doresc o copie a uneia dintre sus-numitele broșuri sunt
rugați să se adreseze epitropilor. În cazul în care broșura dorita nu
este în stoc va fi adusă pentru dumneavoastră la biserica în duminica următoare.

Situaţia Financiară

La data de 7 decembrie 2005 biserica dispunea de $355,841.87 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 decembrie au fost următoarele:
$5220 Olt Emanoil
$4186 Mureșan Emanoil
$1000 Albuț Gabriel, Mureșan Nic
$650 Popescu Marin & Natalia
$520 Cătană Ioan
$500 Jumanca Antanie, Todoran Vasile
$460 Ion Mihai
$450 Trufinescu Tudor
$400 Cinar Andrei
$350 Rees Mariana
$300 Bădet Mihaela, Cruceanu Gabriel, Dominte Val, Munteanu Ion, Ovadiuc Nicolae, Puraveț Petru Constantin
$250 Toma Tudor
$210 Țibelea Nicolae
$200 AST Internațional, Bobaru Elena, Cotuțiu Alexandru, Lupu Corneliu,
Marcu Cornel, Plev Maria, Podar Marius, Popită Ioan
$190 Gheorghiu Virginia & Julian
$172 Dănilă Gheorghe
$150 Albuț Cristian, Basaraba Ionel, Buțiu Teodor, Prinyi Sigismund
$134 Donais Mike
$130 Moraru Valentin
$125 Frățilă Liviu, Muntianu Adrian, Pop Aurel
$120 Tătar Monica
$110 Cira Gina
$100 Accurate Investment, Barbu Gheorghe, Bustescu Doina, Chertes Petre,
Cocerhan Vasile, Crețu Ionel, Duță Cornel, Farcaș Marius, Goie Ioan, Ieftimie Sorin, Ifrim Silviu, Mazilu Maria, Melniceanu Laura, Miclea Remus,
Mija Cornel, Mija Iolanda, Morea Septimiu, Nazîru Mihai, Nicula Florin,
Oltean Adrian, Oros Adina, Pașca Traian, Rădăuceanu Teodor, Răutu Carmen, Rîpan Monica, Standolariu Dorel, Tănăsescu Alex, Teodorescu Roxana, Țîru Maria
$98 Teodorescu Florin
$82 Nistor Ioan
$75 Tîrtu Marius
$70 Butnar Ioan, Cotora Ion
$60 Militaru Adrian, Mureșan Brian
$6-$50 Andrășan Daniela, Cârjaliu Gheorghe, Café Darclée, Dunca Grigore, Miclea Ștefan, Mureșan Paulina, Nistor Gheorghe, Oprea Miruna,
Romanschi Laura, Suciu Monica, Tescar Virgil, Bijaru Valentin, Perianu
Florentina, Erbiceanu Mihaela, Zlăvog Gabriel, Breban Ghiță, Leu Paul,
Piha Mihai, Basaraba Luminița, Ispas Valentin, Nechifor Gică, Stana Vasile, Ghimpu Dorin, Vartolomeu Jenica, Apostol Rodica, Barbură Claudiu,
Chester Anca, Linzmeier Ingrid, Onușoru Maria.
Mulțumim tuturor donatorilor și Dumnezeu să le răsplătească
însutit!
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Romanian Orthodox Episcopate of America
“THREE HOLY HIERARCHS”
Romanian Orthodox Church
P.O. Box 53151 Bellevue, WA, 98015

CONVOCARE
Se convoacă Adunarea Generală a tuturor membrelor cu drept de vot care fac parte din Asociația
Reuniunii Femeilor Bisericii Ortodoxe Române din Seattle “Sfinții Trei Ierarhi”, pe data de 19 februarie
2006 la ora 3:00 P.M. cu urmatoarea ordine de zi:
1. Rugăciunea de deschidere
2. Prezența
3. Alegerea unui birou pentru redactarea ședinței
4. Rapoartele membrelor cu funcții
5. Rezolvări organizatorice cu privire la:
• Finanțe
1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006
2. Cheltuieli financiare necesare pentru activitățile Bisericii
• Mesele Duminicale
• Sărbătorile religioase și activitățile pentru ridicări de fonduri
6. Alegerea noului Comitet Executiv pe anul 2006
• Alegerea pe funcții
7. Diverse
8. Rugăciunea de închidere
Preot
Ioan Cătană

			

Presedinta 				
Elena Dominte
			

Secretara
Floarea Cătană

Botezuri
Sâmbătă 7 ianuarie 2006 a primit Taina Sfântului Botez pruncul Matei Toma Ioan Ene-Stroescu, fiul lui Daniel și Valerica Ene-Stroescu, având
nași onorabila familie Ioan și Floarea Cătană.
Duminică 15 ianuarie 2006 s-a încreștinat în numele Sfintei Treimi copilul Sebastian Nikhil Kumar, fiul lui Pranish și Diana Kumar, având nași pe
Bogdan și Irinel Crivăț.
Duminică 22 ianuarie 2006 a fost botezată fetița Andreea Miclea, fiica lui Ștefan și Mihaela Miclea, nași fiind Alexandru și Ileana Cotuțiu.
Sâmbătă, 28 ianuarie 2006 s-a increștinat fetița Sara Amelie Gheorghescu, fiica lui Marius și Geanina Gheorghescu având ca nași familia Adrian
și Crenguța Stepan.
Duminică 29 ianuarie 2006 a fost botezată fetița Nicole Alyse Paraschiv, fiica lui Vasile și Valentina Paraschiv, nași fiind familia Bogdan și Lorena
Balint.
Dorim copiilor botezați să aibă o viață lungă și luminoasă, Dumnezeu să le dea multă înțelepciune și sănătate, succese, bucurii și fericire, iar părinții
și nașii să le îndrume pașii și să le dea o educație creștinească în duhul credinței noastre ortodoxe străbune.
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Programul Slujbelor religioase
Joi 2 februarie

12:30

Întâmpinarea Domnului

Duminică 12 februarie

12:30

Sfânta Liturghie (începutul Triodului)

Duminică 5 februarie

Duminică 19 februarie

Duminică 26 februarie *
Duminică 5 martie *
Duminică 12 martie

12:30
12:30
12:30
12:30
12:30

Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N.
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
* Duminică 26 februarie este lăsata secului la carne, iar pe 5 martie este lăsata secului la
brânză. Luni 6 martie începe postul Paștelui.

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Virgil Zanidache
Vicepreşedinţi: Val Dominte, Tudor Toma
Secretar: Valentin Ispas
Casier: Clement Ifrim
Controlori: Ionică Creţu, Cornel Marcu,
Gigel Avram
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” si pe internet la:
www.romaniinseattle.com

