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

Cuvân†ul
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Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând
Și celor din morminte viață dăruindu-le!
Troparul Bunei Vestiri
Astãzi este începutul
mântuirii noastre, revelația
tainei veșnice! Fiul lui
Dumnezeu devine Fiul
Fecioarei pe când Gavril
binevesteste sosirea Harului.
Împreunã cu el sã zicem si
noi cãtre Nãscãtoarea de
Dumnezeu: Slavã ție, Marie
plinã de Har, Domnul este
cu tine!
Condacul Bunei Vestiri
Apărătoare Doamnă,
pentru biruință mulțumiri,
izbăvindu-ne din nevoie
aducem ție, Născătoare de
Dumnezeu, noi, robii tăi.
Ci ca una ce ai stăpânire
nebiruită, slobozește-ne din
toate nevoile, ca să-ți cântăm
ție: Bucură-te, Mireasă,
pururea fecioară!

Buna-vestire

Cea mai importantă zi pentru toată
lumea creștină este ziua Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, ziua cea mare, ziua
pe care a facut-o Domnul să ne bucurăm
și să ne veselim într-însa. Aceasta este
ziua triumfului vieții asupra morții, minunea minunilor, praznicul praznicelor,
sărbătoarea sărbatorilor, și cel mai mare
act de început de istorie al creștinismului:
scularea dintre morți
a Mântuitorului nostru.
Toate
religiile naturiste au vorbit despre o înviere, dar aceasta era o
deșteptare dintr-un
somn hypnotic, dintr-o letargie sau leșin,
cu același trup muribund, dar nu descompus,
transformat.
Iisus Hristos a înviat mai întâi pe Lazăr, ca ultim act copleșitor săvârșit asupra
omului. Învierea lui Lazăr a însemnat
însă pentru răufăcători și necredincioși,
urmărirea demonică a Mântuitorului.
Tulburarea în popor era așa de mare, încât mulți, la îndemnul reprezentanților
religioși, s-au îndoit de binefacerile
Lui, iar la judecată au strigat: “Rastigneste-L…”. Același popor a considerat
pe Mântuitorul un reformator obișnuit,

abia dupa Pogorârea Sfântului Duh a
crezut ca a fost Fiul lui Dumnezeu, întrebând pe Sfinții Apostoli, ce să facem?
Iar aceștia i-au botezat.
Înțelegem deci ca firea omului este
schimbătoare și depinde mult de împrejurări. Pentru această slăbiciune, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, care prin
înviere a săvârșit nu
numai o minune asupra Sa, ci ne-a dat nădejdea învierii, ca supremă plată a faptelor
noastre. Pentru că așa
cum ne hrănim ca să
traim, tot astfel dacă
facem faptele iubirii
creștine hrănim sufletul în vederea eternizarii, înțelegând învierea ca o recompensă
firească a sfințeniei.
Mai mult, învierea lui
Hristos este temelia
învierii noastre, este
botezul credinței celei adevărate și unice, este descoperirea
supremă a puterii divine, este înlăturarea neștiinței și înșelării, este împlinirea
profețiilor, ca argument convingător la
lucrarii Providenței în lume, este împlinirea și desăvârșirea credinței drepților
Vechiului Testament.
Învierea este fulgerul care luminează
conștiințele credincioșilor, curățindu-le
de idei preconcepute, este înlăturarea
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mitului și legendei.
Credința în înviere este viața Bisericii, este existența
ei, bazată pe faptul învierii lui Hristos. Sfântul Apostol
Pavel, intrând în areopagul filozofilor greci și vorbind
despre înviere, unii l-au considerat nebun, iar corintenii nici nu puteau gândi la înviere, nicidecum să creadă. Totuși, prin harul apostoliei și al facerii minunilor,
Apostolul neamurilor a câștigat sufletele celor ce se închinau la zeul necunoscut, pentru Dumnezeul cel viu,
Iisus Hristos. “Dacă Hristos n-ar fi înviat, zadarnică ar
fi propovăduirea noastră, fără rost credința voastră…
am fi tot în păcat…. Iar acum Hristos s-a sculat dintre
morți, începătură celor adormiți s-a făcut, ca de vreme
ce printr-un om a intrat moarte în lume, printr-un om
și învierea morților. Precum întru Adam toți mor, așa
întru Hristos toți vor învia” (I Cor. XV, 17-22).
Învierea lui Hristos este permanentă bucurie a
credincioșilor, este faptul unic ce nu se repetă ca în mituri și legende, în cicluri astrale sau în producțiile folclorice în funcție de civilizația care le produce.
Învierea lui Hristos, și învierea noastră la sfârșitul
veacurilor, nu este o revenire la viața dinainte, ci este o
prefacere generală a ființei noastre după faptele, gândurile, realizările și îndeplinirile credinței și convingerilor
noastre, devenind înger de lumină ai Împărăției Cerurilor, sau chipuri întunecate ale tartarului. Lucrarea
lui Hristos de mântuire a lumii nu s-a încheiat deci cu
moartea pe Cruce, ci s-a desăvârșit prin Înviere. Tot așa
și viața noastră nu se încheie cu obișnuitul mormânt,
ci ea va continua cu învierea de obște spre fericirea sau
spre osânda veșnică. Învierea lui Hristos a întărit și încrederea omului în natura înconjurătoare, dovedind că
puterea sa este copleșitoare. Dacă Hristos nu s-ar fi întrupat și nu aveau loc patimirile și moartea, nici învierea
nu era un fapt real, ori toate s-au petrecut în ordinea
firească a lucrurilor. S-a dovedit că este același trup înviat, recunoscut de apostoli și cei apropiați, mai mult a
cerut să manânce, nu că ar fi avut trebuință de hrană, ci
ca “să învedereze adevărul învierii” (Sf. Ioan Damaschin,
Dogmatica, IV, 1.)
A doua fază a realismului învierii constă în preaslăvire și lumină, deși ucenicii Domnului nu au sesizat
aceasta imediat, pentru că nu se pogorâse peste ei Duhul
Sfânt. Ca atare, despre înviere nu se poate vorbi în afara
Bisericii lui Hristos, cu argumente logice sau deducții,
pentru că învierea lui Hristos a avut loc pentru întărirea credinței Apostolilor; pentru ei și pentru noi Iisus

Cuvântul
este Mesia cel așteptat, iar Duhul Sfânt ne luminează
să înțelegem adevărul dumnezeiesc, nu fapte obișnuite
care aparțin firii. Arătările lui Hristos după înviere au
fost făcute și cu un scop mai intim, anume pentru a ridica greutatea apăsătoare pentru sufletele Sfintei Fecioare,
Sfinților Apostoli și femeilor purtătoare de mir.
Învierea este și o salvare din robia morții și ca formă este o împlinire desăvârșita a poporului ales în legatura cu Mielul pascal. De aceea, la al treilea paște al
evreilor a avut loc condamnarea la moarte a Mântuitorului prin judecata sinedriului și apoi învierea lui Iisus
Hristos. Iar 14 Nisan, la poporul evreu, era o sărbătoare
convențională și națională, pe când învierea Domnului
este sărbătoarea sărbătorilor, este praznicul împlinirii,
este confirmarea Dumnezeirii Sale și pecetluirea vieții
duhovnicești ca singura mântuitoare, de aceea și Biserica creștină din primele veacuri se numea Biserica Învierii, a credinței copleșitoare.
Sfinții Apostoli se numeau, pe lângă ucenici ai lui
Hristos, “martori ai învierii” (Fapte II, 32). Ura fariseilor, seducheilor, arhiereilor și celor care îl condamnaseră
pe Hristos se îndreaptă acum spre urmărirea “celor care
propovăduieau Evanghelia învierii”, căutând prin orice
mijloc să oprească răspândirea credinței în Dumnezeuom înviat, însă totul a fost în zadar pentru că Duhul
Sfânt “le deschisese mintea apostolilor să înțeleagă
Scripturile…” (Luca XXIV, 45), iar “Taina cea din veac
ascunsă s-a făcut cunoscută” (Col. I, 26).
Învierea lui Hristos n-a fost un fapt întâmplător, ci
ecoul ei se va auzi până la sfârșitul lumii, iar ultimul
effect al acesteia va fi învierea de apoi .
Întru nădejdea acestei învieri au adormit moșii și
strămoșii noștri, și trăim și noi cei de astăzi cu arzândă
nădejde că vom primi și anul acesta lumină din lumina lui Hristos și împreună cu Sfântul Ioan Damaschin
vom putea glăsui: Ziua Învierii! Și să ne luminăm cu
prăznuirea, și unul pe altul să ne îmbrățișăm. Să zicem
”fraților” și celor ce ne urăsc pe noi și să iertăm toate
pentru înviere. Și așa să strigăm: Hristos a înviat din
morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le.
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Parintele Arsenie Boca - Cuvânt de învățătură
Prea puțini sunt cei ce l-au cunoscut pe părintele Arsenie Boca, acest mare
duhovnic al secolului XX. Despre Sfințiia Sa s-a spus ca a fost pentru România
cea ce a fost Sfântul Serafim de Sarov pentru marea Rusie. A fost o profundă
personalitate pentru harul primit de la Dumnezeu de a pătrunde până în
străfundurile ființei umane, provocând zguduiri morale ce au dus la restaurarea
stării sufletești a multora ce i-au devenit ucenici. Se poate spune, ca el a adunat
întregul Ardeal în jurul Bisericii și aproape întreaga țară în jurul Numelui lui
Dumnezeu, pentru ca oamenii, cei râvnitori spre mântuire, să învingă răul prin
rugăciune, post și spovedanie deasă, prin ascultarea de duhnovic și prin trăirea
după poruncile Mântuitorului.
Adaugăm aici câteva dintre gândurile părintelui Arsenie cu privire la spovedanie și post la care să meditam în această perioadă premergătoare Învierii
Mântuitorului.
Biserica Mânăstirii de la Sâmbăta, ctitoria Voevodului
Martir Constantin Brâncoveanu

Despre spovedanie:

• Atâta vreme cât ținem păcatele nemărturisite, ascunse cu voia,
atâta vreme atârnă pedeapsa lor asupra noastră, ca o sabie care stă
sa cadă peste viața noastră. De îndată însă ce marturisim păcatele
și vinovăția, primejdia morții o înlătură Dumnezeu de deasupra
noastră.
• Să nu uităm însă că una e lupta și suferința omului mărturisit
și alta e suferința omului nemărturisit. Unul e luminat la minte,
liniștit și câștigă din nou nevinovația; celălat e întunecat, îndărătnic și mai rău se afundă. Unul e ascultător de duhovnic, -asta-i
ușurează răbdarea încercărilor; celălalt nu ascultă de nimeni, ceea
ce-i face îndreptarea cu neputință.
• Spovedania deasă trebuie ținută însă la prețul ei. Ținuta sufletească a monahului față de taină trebuie îndreptată atunci când
se dovedește ușurătate la mijloc. De aceea, o prea deasă spovedanie,
în suflete neadâncite, se banalizează. De aceea, ne ajutăm de cercetarea conștiinței sau de spunerea gândurilor, care poate fi oricât
de deasă.

Părintele Arsenie în minunata grădină dimprejurul
Mânăstirii de la Sâmbăta de Sus
• Spovedania deasă și cercetarea conștiinței au rostul de a slăbi
din fire deprinderile patimilor și a pune în loc deprinderile bune
sau virtuțile contrare patimilor.
• Gândurile pătimașe nemărturisite sau simplu spuse au
însușirea că se întăresc și se fac funii, cum zic părinții și trag mintea la învoire și la faptă, care este păcat.

• Păcatul acesta este: înfrângerea morală a sufletului de către
un gând rău. De aceea toate gândurile trebuiesc spuse înainte de a
se întări și de a birui mintea, căci de îndată ce sunt spuse le piere
puterea de a obseda, a asupri, stăpâni mintea.
• Și gândurile bune trebuiesc controlate cu o alta conștiință, mai
limpede. Controlul tuturor gândurilor e lege în călugarie. Ne întrebat nimic nu e bine, nici ce e bine, pentru că singur nu te poți
apăra de săgețile slavei deșarte

Despre post:
• Postul e vechi și începe odată cu omul. E prima poruncă de
stăpânire de sine.
• Postul și rugăciunea sunt două mijloace prin care curățim firea de patimi. Toți oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu și-au
smerit sufletul cu rugăciune și post. Și Iisus a postit 40 de zile, punând postul începătură a vestirii Împărăției lui Dumnezeu. Deși
Lui nu-I trebuia, fiind nepătimaș.
• Temeiurile mai adânci ale postului și rugăciunii le găsim
la Botez. Adâncul ființei noastre se îmbracă în Hristos. În acest
adânc al minții, sau în altarul inimii, dupa expresia Părinților,
Se sălășuiește Hristos, izgonind afară pe satana, care se retrage în
simțiri. De aici puterile potrivnicului, patimile, se silesc să învăluie și sa prindă voința din nou în mrejile sale.
• Cu trupul nu putem trata decât prin post. El nu știe și nu
recunoaște convingeri. De aceea el trebuie uscat, încet și cu socoteală, fiindcă, în mocirla uscată, porcii patimilor nu mai vin să se
scalde.
• Un organism topit cu postul nu mai are putere sa schimbe convingerile conștiinței.
• Mai bine de jumătate din numărul patimilor sunt ale minții.
Postul lucrează și asupra acestora. E lucru de mirare, zice Ioan Scărarul, ca mintea fiind netrupească, de la trup se spurcă și se întunecă și că, dimpotrivă, cea nematerialnică de la țărână se subțiază și
se curăță. Ochii văd lucrurile, mintea vede gândurile.

t
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A.P.S. din USA in Bucuresti - 6.9¢; Romania - 9.9¢; USA - 4.9¢
Globax din USA in Romania - 9.9¢; Din Romania in USA - 6.8¢
- Servicii telefonice pentru abonati privati si institutii. Aceleasi tarife 24 de ore pe zi.
- Telefonati direct. Fara cod de acces. Fara taxa lunara. Calitate excelenta.

Discount Travel Services
- Rezervam bilete de avion din/spre România, USA si Canada prin telefon si internet.
- Oferim vacante si croaziere la preturi reduse, în Alaska, Hawaii, Las Vegas, Mexico, Europa.
- Închirieri de masini in România. Transmisie automata si manuala Alarma A/C CD/Radio.

Programe Radio �i TV Române�ti prin satelit
- Programe TV satelit: Antena 1, PrimaTV, B1TV, EtnoTV, RealitateaTV, ProTV, TVRi.
- Echipament: $209.00. Abonament lunar: $36.99 - 3 canale, $30.99 - 2 canale, $19.99 -1 canal.

Contactati-ne astazi pentru informatii suplimentare!!
TELEFON: 425-226-7346 FAX: 801-881-2448
Internet: www.astinternational.com Email: info4me@astinternational.com
AST INTERNATIONAL – Alex Tanasescu 14120 SE 171st Way #C203 Renton, WA 98058

Mă numesc Monica Curtis și lucrez ca ofițer de împrumuturi la firma
CHASE (cea mai renumită companie in domeniu).

1716 West Marine Drive Ste C.
Everett, WA 98021
monica.n.curtis@chase.com
(425) 304-1048 Ext.202

Oferim:
»
împrumuturi pentru case și construcții
»
refinanțări
»
împrumuturi fără avans
»
împrumuturi fără verificarea venitului
»
împrumuturi pentru membrii unei uniuni. Acest produs se
numește UNION PLUS și îl găsiți numai la CHASE (daca vă pierdeți
slujba, intrați în grevă sau vă accidentați, CHASE va achita plățile pentru
șase luni iar în acest fel nu pierdeți acoperișul familiei dumneavoastra)

Nu ezitați să mă sunați, chiar dacă e numai pentru întrebări și sfaturi referitore la case și împrumuturi. Eu
sunt la birou de la 8:00 AM la 5 PM și vă răspund la întrebari cu cea mai mare plăcere și vă ajut cu orice
împrumut aveți nevoie.
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Gabriel Albut
Real Estate Agent (206) 484-9410
gabrielalbut@pnwrealty.com

În furtuna creată în Seattle Real Estate, cu prețuri de necrezut și oferte multiple la
fiecare tranzacție, Când vine timpul acestei decizii majore din viață, foarte important
este Cine și Cum vă reprezintă.
Ofer:
Pentru cumpărători
• Servicii profesionale gratuite
• Căutarea și localizarea imediata a casei dorite
• Prețul cel mai bun posibil din Real Estate Market, Hot List, Foreclosures, Bank
Repo’s sau Sale by Owners
• Experiența prezentării și susținerii ofertei cu success
Pentru vânzători
• Apraisal-CMA free
• Listing cu tarif redus
• Program-winning marketing strategy
• Expunere maximă pe Internet și publicații de specialitate
• Brokers și Public Open Houses
• Color Flyers, Invitații și prezentare în vecinătate
• Semn “For Sale” de la firma de prestigiu Prudential

Prezent cu familia de peste 10 ani în această Comunitate și participând activ prin
efort, timp și bani la prosperitatea ei, vă aștept cu respect chemarea !
Gabriel Albut: (206) 484-9410
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Campania de strângere de fonduri 2006-2008 demarează într-un mod spectaculos!
Campania de strangere de
fonduri 2006-2008 a demarat
sâmbata, 4 martie 2006 cu
un dineu festiv organizat la
Community Center at Mercer
View. La acest important
eveniment din viața comunității
românești ne-au onorat cu
prezența Preasfințitul Episcop
Vicar Irineu și îndrăgita
cântăreață de muzică populară
Sofia Vicoveanca, cărora am
dori sa le mulțumim și pe
aceasta cale pentru participare
și sprijinul implicit acordat
proiectului nostru.
Numeroși
membri
ai
comunității au dat curs invitației
de a participa la acest dineu,
Vicoveanca ne-au antrenat pe toți, cu mic, cu mare, într-o
demonstrând încă o dată dorința
horă de poveste care a înconjurat sala de festivități. Nu puțini
de a contribui la construirea
dintre noi au constatat cu amuzament că nici personalul
unui așezământ românesc pe
american al companiei de catering nu a putut rezista
aceste meleaguri. Dineul festiv, amănunțit organizat, a
farmecului muzicii populare românești și
creat un cadru familiar, cu elemente
atmosferei de voioșie generală. De altfel,
tradiționale și simboluri specifice
“Nu am cuvinte sa exprim
am dori să lăsăm imaginile alăturate și
culturii noastre. Pe parcursul serii,
cuvintele de laudă ale participanților să
cat
de
bine
a
fost
organizat!”
participanții au putut asculta un
vorbească de la sine…
discurs rostit de Preasfințitul Episcop
“Trebuie sa planificam al doilea
Vicar Irineu, discurs care a subliniat
eveniment!”
importanța existenței unui lăcaș de
cult pentru păstrarea tradițiilor și
obiceiurilor românești. Preasfinția-sa a declarat că a răspuns
cu mare plăcere invitației de a veni în mijlocul nostru și și-a
exprimat încrederea în posibilitățile și dorința comunității
noastre de a realiza acest proiect atât de aproape de sufletul
fiecăruia dintre noi.

“Bravo! si
nu spun asta
foarte des”

Programul serii a continuat cu prezentarea proiectului
Complexului Bisericii Ortodoxe Române și a planului
campaniei de strângere de fonduri. Această prezentare,
împreună cu cele care vor urma pe parcursul următorilor
ani, vor permite derularea acestui proiect într-un spirit de
transparență și profesionalism.
Atmosfera foarte plăcută a serii a devenit de-a dreptul
magică odată cu intrarea în scenă a mult-îndrăgitei Sofia
Vicoveanca. Nu a durat mult până când cântecele doamnei
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În încheiere, am dori sa vă mulțumim încă o dată pentru
efortul și generozitatea dumneavoastră și să vă lăsăm în
compania unei strofe din poezia “Ce e omul?”, poezie
compusă de doamna Vicoveanca și recitată în seara de 4
martie.
“Omul este-o adiere
Pe a vântului aripă,
Este plâns și mângâiere,
Omul este doar o ...clipă!”

Pe parcursul serii a devenit însă evident ca nu numai
muzica și dansul ne unesc, ci și năzuința comună de a
construi o biserică, un loc de întâlnire fizică și spirituală,
un nucleu al comunității noastre. Astfel, cu ajutorul lui
Dumnezeu și prin generozitatea celor prezenți a fost posibilă
strângerea a $450,000 în angajamente financiare, din care
peste $100,000 în contribuții imediate. Succesul deosebit
al acestui eveniment a demonstrat puterea de care dispune
o comunitate atunci cand acționează la unison în sprijinul
unui ideal comun.

“Wow! Comunitatea romana, a
ajuns sa danseze pe muzica live de
Sofia Vicoveanca, asta e ceva!”

Unindu-ne eforturile pentru reușita unui proiect care va
influența viața a numeroase generații viitoare avem ocazia de
a face ca această clipă să dăinuiască cu mult dupa ce numele
noastre vor fi devenit o amintire.
Va multumim!
Reportaj: Camelia Clinciu și Ioana Danciu
Foto: Mihai Petriuc, Ciprian Clinciu

“Organizat profesionist!”
“Sunteti un exemplu pentru
alte parohii!”
“Bravo organizatorilor!”

Nota: Pentru a vedea mai multe fotografii de la
acest eveniment vizitați site-ul bisericii:

www.ortodox.org.
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Situaţia Financiară

La data de 24 martie 2006 biserica dispunea de $464,020.04 în
conturile de la Bank of America plus $30,000 la US Bank. Donațiile în
luna ianuarie au fost următoarele:
$600 Butnar Ioan, Fedorean Maria
$550 Cătană Ioan
$519 Olt Emanoil
$500 Bârsan Costică, Bot Dorel/Mariana, Daniel Ene-Stroescu
$450 Podar Marius
$400 Smîntînă Ioan, Tîrtu Marius
$375 Cira Gina
$350 Rees Mariana
$300 Balint Raymond, Crivăț Bogdan, Geageac Florica, Goie Ioan, Iftimie
Sorin, Miheștean Ion, Pașca Alin, Rîpan Luchian, Stepan Adrian, Toma
Tudor, Tunduc Marius, Vasiliu Viorel, Rockwell William
$270 Basaraba Ionel
$250 Angheluș Sorin, Miclea Ștefan, Ovadiuc Nicolae
$240 Gheorghiu Julian/Virginia
$230 Petrovan Ion/Maria
$220 Crețu Ionel
$214 Mureșan Emanoil
$200 Ciocănaș Ion, Dănilă Gheorghe, Dominte Val, Filipaș Gheorghe,
Forcoș Daniela, Goie Cristian, Golescu Adrian, Moldovan Petre, Oltean
Adrian, Țîru Mihai, Tudorache Mihai, Vidican Daniel, Zanidache Virgil,
Zlăvog Gabriel
$190 Cotora Ion, Olaru Șerban
$160 Nistor Ioan
$150 Barbura Claudiu, Chirilă Emil, Frig Tiberiu, Horvat Dorin, Milici
Liubinca, Mureșan Paulina, Pop Aurel, Popescu Marin și Natalia, Popită
Cosmin

$110 Ghimpu Dorin, Cernea Radu
$100 Adamovici Elisabeta, Andrășan Dragomir, Avram Gigel, Bădet Mihai,
Baez Crina, Barbu Gheorghe, Bobaru Elena, Buhuși Marius, Bustescu
Doina, Chester Anca, Clep Sorin, Cocerhan Vasile, Lixandru Costin, Cotuțiu
Alexandru, Cruceanu Gabriel, Cutean Iulian, Dîrdală Ion, Dejeu Damian,
Dobrescu Iliuță, Dreve Sorin, Dumbravă Gheorghe, Dunca Grigore, Florescu
Vasile, Frîntu Mihail, Furdui Roxana, Genoiu Floarea, Gheorghiu Costică,
Gogan Paul, Hangan Sanda, Horea Laura, Ichim Cristi, Mircea Ildiko, Ispas
Valentin, Lucaciu Ovidiu, Marius Magda, Mart Iulian, Marton Gabor, Mija
Adrian, Mija Cornel, Miloevici Vesna, Milosav Slobodan, Mirea Valentin,
Moraru Valentin, Morea Septimiu, Munteanu Ion, Mureșan Nic, Myers
Buck, Nicoară Alexandru, Paian Nicolae, Petru Gheorghe, Piroi Daniel,
Pârvu Doru, Popa Ovidiu, Preda George, Puraveț Petru-Constantin,
Răchină Paul, Rădăuceanu Teodor, Rădulescu Cristina, Robles Dimana,
Rusnac Gabriel, Stoica Radu, Tănăsescu Alex, Tescar Virgil, Toader Tudor,
Tudose Carmen, Udrea Ion, Vlăduțu Maria, Vulturar Flavius
$75 Moraru Adrian
$70 Pop Flora
$60 Ionescu Florentin, Stana Vasile, Țîru Maria
$5-$50 Bodea Nicolae, Dinu Jeni, Dragomir Adrian, Frățilă Liviu, Ionescu
Marius, Pașca Traian, Piha Mihai, Popa Silvia, Pret Boby, Roșca Andrei,
Roșu Alice, Roșca Mihai, Ursei John, Tămășan Ionel, Bucur Florin, Donais
Luiza, Militaru Adrian, Standolariu Dorel, Urs Constantin, Teodorescu
Florin, Fântână Nicu, Aniței Cristian, Perianu Florentina, Priny Sigismund,
Trocan Gabriel, Irimescu Gheorghiță, Petrescu Constantin, Rotar Maria,
Radosav Otilia, Codruță Flori, Romanschi Laura

Mulțumim tuturor donatorilor și Dumnezeu să le răsplătească
însutit!

Așa cum am menționat și în articolul de pe pagina precedentă, campania de strângere de fonduri 2006-2008 a avut un start excelent.
Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin generozitatea celor prezenți s-au strâns $465,700 în angajamente financiare, din care $107,684 în
contribuții imediate. Ne bucură foarte mult să vedem că vechilor membri ai comunității care au pornit și susținut această misiune de mai
bine de un deceniu li se alătură nume noi, de familii tinere, care fac o investiție considerabilă în viitorul comunității.
Donatii Platinum
($10,000-$19,999)

Tudor & Aurora Toma

Donatii Gold
($5,000-$9,999)

Valentin & Ioana Danciu
Alexandru & Loredana Gavrilescu
Smaranda & Brian Lieuallen
Corneliu & Angelica Lupu
Emanoil & Violeta Olt

Donatii Silver
($3,000-$4,999)

Gigel & Marilena Avram
Ioan & Floarea Cătană
Marius & Radoslava Farkaș
Clement & Gabi-Ana Ifrim
Valentin & Nicoleta Ispas
Ioan & Maria Smântână
Cezar & Cătălina Ungureanașu

Donatii Membru Fondator
($1-$2,999)
Anonim

Anonim
Anonim
Anonim
Eugen & Veronica Adamovici
Mihai & Lucretia Albulet
Gabriel & Lucia Nina Albuț
Bogdan & Geanina Andreiu
Marius & Elena Apreutesei
Alex & Mihaela Armănașu
Claudiu & Liana Barbura
Adelin & Elena Bobaru
Radu & Ana-Maria Brujban
Anica Burca
Adrian Carutasu
Radu Cernea
Anca Chester
Adalbert & Gina Cira
Flavius & Aurica Clic
Ciprian & Camelia Clinciu
Mihai & Dana Costea
Cătălin & Dana Cozmei
Ionel & Monica Crețu
Val & Elena Dominte
Mike & Luiza Donais
Ion & Gabriela Duican

Elena
Adrian & Elena Fânaru
Nicolai & Maria Fedorean
Liviu & Maria Frățilă
Mihai & Monica Frîntu
Floarea Genoiu
Julian & Virginia Gheorghiu
Dorin & Crina Ghimpu
George Ghinea
Ioan & Maria Goie
Maria Arvinte Grigore
Marius Grigore
Adrian & Stanca Hamza
Gabriel & Raluca Hera
Dorinel & Maria Horvat
Silviu & Cătălina Ifrim
Gheorghita & Liliana Irimescu
Vasile & Irina Manole
Cristian & Ana-Maria Ilac
Cornel & Virginia Marcu
Remus & Anca Miclea
Dina-Livia Mihăiță
Petre & Valentina Moldovanu
Dănuț Moraru & Sanda Hangan
Septimiu & Sanda Morea

Doru & Oana Nica
Gheorghe & Carmen Nistor
Laurențiu & Eugenia Olariu
Mitică Manu
Adrian Paul & Mariana Oltean
Dan & Monica Onu
Aurel & Florentina Perianu
Mihai Petriuc
Daniel Șerban & Florina Piroi
Marius & Monica Podar
Flora Pop
Marin & Natalia Popescu
Codruta Radoslav & Otilia Flori
Dorel & Mărioara Standolariu
Constantin Petru & Tatiana Puraveț
Bogdan & Carmen Răutu
Dan & Adina Suciu
Ionel & Maria Tamasan
Florin & Cristina-Nora Teodorescu
Bogdan & Mihaela Tepordei
Marioara Urdea
Maria Vladuțu
Catalin & Ancuta Zaharia
Virgil & Doina Zanidache
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(continuare la rezultatele primului eveniment din campania de strângere de fonduri)
Angajamente Diamond
(peste $20,000)

Val & Elena Dominte
Alexandru & Loredana Gavrilescu
Corneliu & Angelica Lupu
Nicu & Lucy Mureșan
Emanoil & Violeta Olt
Tudor & Aurora Toma

Angajamente Platinum
($10,000-$19,999)

Gigel & Marilena Avram
Adelin & Elena Bobaru
Ioan & Floarea Cătană
Valentin & Ioana Danciu
Marius & Radoslava Farkaș
Dorinel & Maria Horvat
Clement & Gabi-Ana Ifrim
Cornel & Virginia Marcu
Ioan & Maria Smântână
Cezar & Cătălina Ungureanașu

Angajamente Gold
($5,000-$9,999)

Anonim
Gabriel & Lucia Nina Albuț

Dorel & Mariana Bot
Ioan & Elisabeta Butnar
Ciprian & Camelia Clinciu
Ionel & Monica Crețu
Gheorghe & Maria Dănilă
Adrian & Elena Fânaru
Nicolai & Maria Fedorean
Julian & Virginia Gheorghiu
Ioan & Florica Gușu
Cristian & Ana-Maria Ilac
Valentin & Nicoleta Ispas
Smaranda & Brian Lieuallen
Doru & Oana Nica
Adrian Paul & Mariana Oltean
Dan & Monica Onu
Mihai Petriuc
Marius & Monica Podar
Marin & Natalia Popescu
Virgil & Doina Zanidache

Angajamente Silver
($3,000-$4,999)

Mihai & Lucretia Albulet
Bogdan & Geanina Andreiu
Marius & Elena Apreutesei
Claudiu & Liana Barbura

Bujor Blașiu
Radu & Ana-Maria Brujban
Gheorghe & Claudia Buie
Adalbert & Gina Cira
Mihai & Dana Costea
Dan & Alina Druță
Ion & Gabriela Duican
Liviu & Maria Frățilă
Dorin & Crina Ghimpu
Ioan & Maria Goie
Marius Grigore
Laurențiu Iancu
Leopoldina Iancu
Silviu & Cătălina Ifrim
Gheorghita & Liliana Irimescu
Remus & Anca Miclea
Petre & Valentina Moldovanu
Septimiu & Sanda Morea
Aurel & Marcela Pop
Ioan & Dorina Popita
Constantin Petru & Tatiana Puraveț
Bogdan & Carmen Răutu
Marian & Luana Stanescu
Ionel & Maria Tamasan
Bogdan & Mihaela Tepordei

Angajamente Membru Fondator
($1-$2,999)
Anonim
Anonim
Anica Burca
Anca Chester
Cătălin & Dana Cozmei
Mihaela Erbiceanu
Mihai & Monica Frîntu
George Ghinea
Maria Arvinte Grigore
Vasile & Irina Manole
Dănuț Moraru & Sanda Hangan
Adrian & Alexandrina Muntianu
Laurențiu & Eugenia Olariu
Daniel Șerban & Florina Piroi
Flora Pop
Marioara Urdea
Catalin & Ancuta Zaharia
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2 Albuț Gabriel
3 Ghiță Constantin, Sandru Elvira
4 Roșca Miron, Ulmanu Flori
5 Fânaru Elena, Tarnu Vasile
6 Lloyd Dan, Pleșa Lucian, Vlăsceanu Cristian
7 Cârjaliu Alexandra
9 Farkas Tiberiu, Ganea Maria, Pașca Eugenia
11 Hîrșovescu George, Popescu Mihai
12 Barbură Claudiu, Hoadrea Jimmy
13 Bachici Szende
14 Cruceanu Corina, Perianu Florentina
17 Ștefu Carmen
18 Marton Paraschiva, Petru George
20 Ion Gabriela, Mija Iolanda
21 Sandu Suzanu
22 Botoșanu Irina, Negară Jessica Antonia
23 Munteanu Ion, Nălbantu Alex
24 Albuț Cristian
26 Bot Cătălin, Tudorache Mihai
27 Gavrilescu Loredana
28 Cozmei Cătălin, Ionescu Niscov Louisa, Mirea Aurelia, Dhaliwal Monica
Kaur
29 Marinescu Nicolae

a

!

Micuțul Dhaliwal Surkhab Tudor
Singh va împlini pe 24 aprilie trei
ani.

Multi A

ni

1 Hapaianu Vasile, Tarta Mihail-Gavril, Torres Ileana, Vasiliu Viorel
2 Sandulescu Mioara
3 Ionescu Petronela, Petrovan Ioan, Popescu Tudor.
4 Poiana Dorina, Zanidache Doina, Veronica Alexandru Stamate
5 Enache Paul
6 Bucur Ioan, Petriuc Elena
8 Crivat Irinel, Farcas Adriana, Ifrim Silviu, Rapan Monica, Sandru
Gheorghe
9 Vasiliu Steluta
10 Badaluta Viorica, Irimescu Cristian, Sandulescu Tiberiu, Teodoru AncaIoan
11 Armanasu Mihaela
12 Dobre Gheorghe, Dobre Mariana, Costache Stefania, Gerea Maria,
Brijban Radu, Tiru Maria
13 Butnar Robert, Punga Cristian, Smantana Ion, Ana-Maria Mot, Mirea
Valentine
14 Bot Dorel
15 Ionescu Nicole, Stoica Teodora, Tepordei Bogdan
16 Mircea Iosif, Ovadiuc Cosma
18 Ardelean Cornel, Ovadiuc Cristian, poiana Gabriel
19 Zanidache Eduard
20 Andreiu Bogdan, Sambotin Dragos, Smarandoiu Adrian, Tatar George
23 Urs Constantin
24 Cocerhan Maria, Chicaros Peter, Hurst Claudia, Iacoban Dorina,
Stephens Oana
25 Ganea Valerian, Moore Maria
26 Oltean Ioan, Ungureanasu Cezar
27 Dumbrava Gheorghe, Gusu Florica, Popescu Marin
28 Farkas Stela, Forcos Ionel, Maleanu Elena, Sambotin Liliana
29 Gavrilescu Alexandru, Lazar Sorin, Popa Elena
30 Smantana Radu, Serban Florentina
31 Dixon Gabriela, Malkasian Gary, Oprean Dorel.

Aniversări în luna aprilie

L

Aniversări în luna martie

Celor ce poartă numele Marelui Mucenic Gheorghe calde urări de biruință în tot ceea ce întreprind, multe bucurii, prosperitate, pace
sufletească și împliniri duhovnicești.
Transmitem tuturor celor ce își serbează ziua de naștere în lunile martie sau aprilie, multă sănătate, viață lungă plină de împliniri și
realizări în familiile lor, belșug, bucurii și deplină fericire.
(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 precum și scurte compilații
din scrierile părinților bisericii.
Deocamdată s-au pus în pagină și tipărit “Viața si Acatistul Cuvioasei Maria Egipteanca”, “Viața si Acatistul Sfinților și
dumnezeieștilor părinți Ioachim si Ana”, “Viața Sfântului Ierarh
Vasile cel Mare”, “Sfântul Casian Romanul - Despre cele opt gânduri ale răutății“ precum și unele din acatistele lunii ianuarie și lunii martie. Sunt în lucru de asemenea Viața Sfântului Ioan Gură de

Aur, Acatistele lunii aprilie și Prohodul
Domnului, și posibil o scurtă compilație
din scrierile Sfântului Ignatie Brancianinov.
Cei ce doresc o copie a uneia dintre sus-numitele broșuri sunt rugați să
se adreseze epitropilor. În cazul în care
broșura dorită nu este în stoc va fi adusă
pentru dumneavoastră la biserică în duminica următoare.

2
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Avem nevoie de ajutorul dumneavoastra!
În fiecare duminică, după terminarea slujbei religioase, enoriașii misiunii “Sfinții Trei Ierarhi” au prilejul de
a participa la un prânz organizat cu ajutorul și grație generozității Comitetului de Doamne și altor membre
ale comunității noastre. Acest eveniment social reprezintă o ocazie de a întâlni prieteni și de a petrece câteva
momente plăcute într-un cadru specific românesc. Pentru ca această frumoasă tradiție să poată continua, avem
însă nevoie de ajutorul dumneavoastră. În principiu, în fiecare săptamană grupuri de trei sau patru persoane își
asumă răspunderea organizării unui asemenea prânz pentru comunitate. Persoanele interesate în a ajuta sunt
încurajate fie să consulte lista afișată în sala de mese a Bisericii Ortodoxe Ruse “Sf. Spiridon”, fie să o contacteze
pe d-na. Doina Zanidache la 425-775-6781 pentru a afla care dintre duminici sunt neacoperite. Oare ce prilej
mai bun exista de a ne etala talentele culinare, de a ne mândri cu bucătăria tradițională românească și de a ne face
noi prieteni, toate în același timp?
Am dori să folosim această ocazie și pentru a-i invita pe toți cei interesați să ni se alăture duminică, 2 aprilie
la ora 3:30 pentru a discuta detaliile organizării mesei tradiționale oferite cu ocazia sfintei slujbe de Paști. Această
întrunire va avea loc în sala de mese a Bisericii Ortodoxe Ruse “Sf. Spiridon”.
Va asteptam cu drag!

Comitetul de Doamne

Cununie
Sâmbătă 4 martie au venit în fața Sfântului Altar tinerii
Laurențiu și Daciana Elena Petru pentru a-și uni viețile în taina
Sfintei Cununii însoțiți de nașii lor Radford și Ramona Ștefănescu
Owen.
Le dorim multă fericire și împliniri în viața de familie.

Casa de piatra!

Botezuri
În lunile februarie și martie au primit Taina Sfântului Botez și a Mirungerii copii:
 5 februarie - fetița Drăgan Iulia-Emely, fiica lui Remus și Voichita Drăgan având ca nași familia Petrișor și Laura Morar.
 19 februarie - Michael-Nicholas Marcu, fiul lui Alexander și Sandra Marcu având ca nași familia Nic și Lucy Mureșan.
 26 februarie - Andrew-Septimiu și Cristina Alina Morea copii lui Septimiu si Sanda Morea având ca nași familia Gabriel și
Rodica Sârbu și Presecan Mihaela.
 4 martie - Beloiu Eduard-Vasile, fiul lui Iulian și Liana Beloiu având ca nași Victor și Andreea Dunca.
 4 martie - Petru Laurențiu Balint, fiul lui Teodor și Elena Balint având ca nași familia Ramona Stefănescu și Radford Owen.
 11 martie - Mărgineantu Adina Ioana, fiica lui Dragoș și Daciana Mărgineantu, nași fiind familia Nicu și Tudorina Fântână.
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
Duminică 12 martie

12:30

Sfânta Liturghie

Duminică 26 martie

12:30

Sfânta Liturghie

Duminică 19 martie
Duminică 2 aprilie
Duminică 9 aprilie

Duminică 16 aprilie
Joi 20 aprilie

Vineri 21 aprilie

Sâmbătă 22 aprilie

Duminică 23 aprilie
Luni 24 aprilie

Duminică 30 aprilie

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

Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie

Sfânta Liturghie (Intrarea în Ierusalim - Floriile)

7pm-9pm Joia Mare - Denie - Cele 12 Evanghelii

7pm-9pm Vinerea Mare - Denie - Prohodul Domnului
23:30*

Slujba Sfintei Învieri a Domnului - Sfintele Paști

12:30

Sfânta Liturghie (a doua zi de Paște)

12:30
12:30

Vecernia Învierii (prima zi de Paște)
Sfânta Liturghie

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N.
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
*Deniile din Săptămâna Mare (joi 20 aprilie și vineri 21 aprilie) vor avea loc în sala de
lângă Main Office a Bisericii Saint Pius X din Mountlake Terrace (sala este pe partea
dreaptă a intrării). Slujba de Paște va avea loc în sala de sport ale Bisericii St. Pius X
(22105 58th Ave. W, Mountlake Terrace 98043)

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, 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: Nicoleta Ispas
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

