
Acesta era din marea cetate a Romei, 
fiind născut, crescut şi păzit din pruncie 
ca vas curat lui Dumnezeu, şi plin de toa-
tă bunătatea şi înţelepciunea dumnezeiască 
şi omenească. Pentru aceasta a fost hiroto-
nit şi diacon. Şi ocârmuind atunci împără-
ţia romanilor Teodosie cel Mare şi punând 
multă nevoinţă, şi căutând om duhovnicesc 
şi învăţat care să fie în stare să înveţe pe fiii 
săi carte, mai ales cum trebuie cinstit Dum-
nezeu, a aflat de acesta, şi a 
scris la împăratul Graţi-
an, şi la papa Inocenţiu, şi 
abia a putut dobândi ceea 
ce dorea. Deci purcezând 
Arsenie de la Roma şi so-
sind la Constantinopol, a 
stat înaintea lui Teodosie, 
care a văzut că la faţă şi la 
fire este om cinstit şi cău-
tătura cu bună rânduială, 
gândul smerit, şi împodobit 
cu toată bunătatea. Şi um-
plându-se de multă bucurie 
şi dulceaţă, de atunci îl cin-
stea ca pe părintele său, şi 
i se smerea ca unui dascăl. 
Şi senatorii văzându-l ca pe un odor mare, 
se mirau. Iar el urând mărirea şi iubind pe 
Dumnezeu, socotea mărirea ca o pleavă, şi 
dorind de viaţă monahicească, în toate zilele 
se ruga lui Dumnezeu să-i împlinească do-
rinţa. Şi îndată a auzit un glas dumnezeiesc, 
care zicea: “Arsenie, fugi de la oameni şi te 
mântuieşte”. Deci el nezăbovind, ci schim-
bându-şi portul, s-a dus şi a sosit la Ale-
xandria. Şi călugărindu-se a mers la Schit, 
supunându-se la toată petrecerea cea grea şi 
anevoioasă. Şi rugându-se lui Dumnezeu, 
iarăşi a auzit glas dumnezeiesc către dânsul: 

Cuvân†ul
Sfântul Arsenie cel Mare
(8 mai)

“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu 
şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)
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“Arsenie, fugi, taci, linişteşte-te şi te mân-
tuieşte”.

Pe acest mare Arsenie l-a întrebat oare-
când papa Teofil al Alexandriei, suindu-se 
şi cu alţii către dânsul: “Spune-ne, o părinte, 
cuvânt de folos”. Şi el zise: “Dacă îl voi spu-
ne, îl veţi ţine?” Iar ei ziseră: “Aşa, adevărat.” 
Şi zise el: “Oriunde veţi auzi de Arsenie, să 
nu vă apropiaţi acolo”.

Şi iarăşi se spune despre 
el că, lucrând în toată vre-
mea vieţii sale, purta un pe-
tec de rasă în sân de-şi şter-
gea lacrimile. Şi era la trup 
minunat şi cuvios, peste tot 
cărunt, uscat şi lung, măcar 
că si era puţin gârbov de bă-
trâneţe, avea barba până la 
pântece şi chip îngeresc ca 
al lui Iacov. Drept aceea nici 
nu vrea să-şi arate faţa cuiva. 
Priveghea mult, stând în pi-
cioare se ruga neplecându-şi 
genunchii nicidecum de cu 
seară până la răsăritul soa-
relui. În acest fel cu vărsarea 

lacrimilor a stins focul cel stricător de suflet. 
Şi când era să se despartă de trup, căci ajun-
sese la adânci bătrâneţi, fiind aproape de o 
sută de ani, l-au întrebat ucenicii lui, unde şi 
cum se cade să-l îngroape. Iar el a zis: “Oare 
nu ştiţi să puneţi o funie de picioarele mele 
şi să mă trageţi în munte?” Şi iarăşi le zise: 
“Vedeţi, fiii mei, în câtă frică mă aflu având 
a ieşi din trup?” Şi ei ziseră: “Vedem”. Iar el 
zise: “De când m-am făcut monah n-a lipsit 
nicidecum de la mine frica aceasta”. Şi înda-
tă şi-a dat cu pace sufletul lui Dumnezeu.

t

Troparul

Chipul Crucii Tale pe 
cer vazându-l și ca Pavel 

chemarea nu de la oameni 
luând, cel între împărați 
Apostolul Tău, Doamne, 

împărăteasca cetate în 
mâinile Tale o a pus, pe 

care păzește-o totdeauna 
în pace, pentru rugăciunile 
Născătoarei de Dumnezeu, 

unule iubitorule de oameni.

Condacul

Constantin astăzi, cu maica 
sa Elena, Crucea au arătat 
lemnul cel preacinstit, care 

este rușinea iudeilor și arma 
credincioșilor asupra celui 

potrivnic; ca pentru noi 
s-a arătat semn mare și în 

războaie înfricoșător.

Sfinții Împărați 
Constantin și Elena 

(21 mai)



22. Hăpăianu Sofia
23. Hagiu Costin, Sitaru Dan
24. Trofin Izabella
25. Bucșe Olga, Teodoru Călin
26. Popescu Mădălina, Stoenescu Valentin
27. Popescu Cristian, Țîru Mihăilă
29. Aniței Cecilia, Gavrilovici Iosif, Militaru Adrian, Niculescu Ofe-
lia
30. Dunca Grigore
31. Malkasian Magdalena, Oprean Dorel, Radu Paul, Rusu Dorel
“La Mulți și Fericiți Ani” celor născuți în frumoasa lună mai, le dorim 
viață lungă, sănătate, ani prosperi în familia lor, pace sufletească și multe 
bucurii. Celor ce poartă numele de Constantin sau Elena le transmitem 
sincere urări creștinești de fericire, multe împliniri și sănătate.

 “La Mulți Ani”
(Dacă observați greșeli sau omisiuni cu privire la datele de naștere vă ru-
găm să ne contactați la adresa buletin@ortodox.org.)
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Botezuri
Duminică 30 aprilie 2006 a primit taina Sfântului Botez 

copilul Luca Sebastian Predescu, fiul lui Adrian și Simona 
Predescu. Nași au fost familia Marius și Alina Dumitru. 
Sâmbătă 6mai 2006 a fost botezat în numele Sfintei Treimi 
și pruncul David Tunduc, fiul lui Marius și Florentina 
Tunduc având ca nași familia Dorin și Crina Ghimpu.

Dorim copiilor botezați să aibă o viață binecuvântată de 
Dumnezeu, iar părinții și nașii să îi învețe calea mântuirii în 
duhul credinței noastre ortodoxe străbune.

Aniversări în luna mai
1. Mureșan George
2. Bădeț Viorica, Bulacu Mihai, Soneriu Iulian
3. Ionescu Lucian, Rusan Aurica
4. Popp Adriana, Predescu Simona
5. Chirică Alexandru, Groșan Gheorghe, Vlad Silvia
6. Minescu Florentin
8. Butnar Ioan, Denache Petre, Puraveț Petru Constantin
9. Bărluț Ioan, Croitoru Mihaela, Râpan Floarea
10. Breban Florica, Cernea Radu, Cotuțiu Alexandru
11. Maria Tescar, Vivian Cherteș
12. Oltean Adi Paul, Pațilea Mihaela, Pintilie Cornelia
13. Dreve Diana
14. Doagă Diana, Dominic Suciu, Popescu Mihaela
15. Moraru Valentin
17. Potolea Maria, Ștefu Carmen
18. Ovadiuc Liliana
19. Folta Roxana, Tătar Lucian
20. Avădanei Dragoș

Sfântul Casian Romanul
Despre cele opt gânduri ale răutății

După cum am anunțat și în numerele trecute, la standul de 
lumânări  puteți găsi broșuri gratuite cu acatiste, viețile sfinților și 
cuvinte de învățătură ale Sfinților Părinți ai Bisericii. Cei interesați 
ne pot scrie la buletin@ortodox.org pentru a solicita o anumită 
broșură sau pentru a ne trimite sugestii. Pentru a vă incita curiozi-
tatea, publicăm mai jos un fragment din cuvântul de învățătură al 
Sfântului Casian Romanul “Despre cele opt gânduri ale răutății”:

“Mai întâi deci vom vorbi despre înfrânarea pântecelui, care se 
împotrivește îmbuibării pântecelui; apoi despre chipul posturilor și despre 
felul și cantitatea bucatelor. Iar acestea nu de la noi le vom spune, ci după 
cum le-am primit de la Sfinţii Părinţi. Aceștia n-au lăsat un singur canon 
de postire, nici un singur chip al împărtășirii de bucate, nici aceeași măsură 
pentru toţi. Fiindcă nu toţi au aceeași tărie și aceeași vârstă; apoi și din 
pricina slăbiciunii unora, sau a unei deprinderi mai gingaşe a trupului, însă 
un lucru au rânduit tuturor: să fugă de îmbuibare și de săturarea pântecelui. 
Iar postirea de fiecare zi au socotit că este mai folositoare și mai ajutătoare 
spre curăţie, decât cea de trei sau de patru zile, sau decât cea întinsă până 
la o săptămână. Căci zic: cel ce peste măsură întinde postirea, tot peste 
măsură se foloseşte adeseori și de hrană. Din pricina aceasta se întâmplă 
ca uneori, din covârșirea postirii, slăbește trupul și se face mai trândav spre 
slujbele cele duhovnicești; iar alteori, prin prisosul mâncării, se îngreuiaza 
și face să se nască în suflet nepăsare și moleșire. Au cercat Părinţii și aceea 
că nu tuturor le este potrivită mâncarea verdeţurilor sau a legumelor și nici 
posmagul nu-l pot folosi ca hrană toţi. Și au zis Părinţii că unul mâncând 
două litre de pâine e încă flămând, iar altul mâncând o litră, sau șase un-
cii, se satură. (Uncia este uncia romana: 27 gr. 165 mlgr.). Deci, precum 
am zis mai înainte, le-a dat tuturor o singură regulă pentru înfrânare: să 
nu se amăgească nimeni cu săturarea pântecelui și să nu se lase furat de 
plăcerea gâtlejului. Pentru că nu numai deosebirea felurilor, ci și mărimea 
cantitaţii mâncărurilor face să se aprinză săgeţile curviei. Căci cu orice fel 
de hrană de se va umplea pântecele, naște sămânţa desfrânării; asemenea 
nu numai aburii vinului fac mintea să se îmbete, ci și săturarea de apă, 
precum și prisosul a orice fel de hrană o moleșește și o face somnoroasă. 
În Sodoma nu aburii vinului, sau ai bucatelor felurite au adus prăpădul, ci 
îmbuibarea cu pâine, cum zice Prorocul. Slăbiciunea trupului nu dăunează 

curăţiei inimii, când dăm trupului nu ceea ce voiește placerea, ci ceea ce 
cere slăbiciunea. De bucate numai atât să ne slujim, cât să trăim, nu ca să 
ne facem robi pornirilor poftei. Primirea hranei cu masură și cu socoteală, 
dă trupului sănatatea, nu îi ia sfinţenia. Regula înfrânării și canonul așezat 
de Părinţi, acesta este: Cel ce se împărtășește de vreo hrană să se depărteze 
de ea până mai are încă poftă și să nu aștepte să se sature. Iar Apostolul 
zicând: “Grija trupului să nu o faceţi spre pofte”, n-a oprit chivernisirea 
cea trebuincioasă a vieţii, ci grija cea iubitoare de plăceri. De altfel pentru 
curaţia desăvârșită a sufletului nu ajunge numai reţinerea de la bucate, dacă 
nu se adaugă la ea și celelalte virtuţi. De aceea smerenia prin ascultarea cu 
lucrul și prin ostenirea trupului mari foloase aduce, înfrânarea de la iubirea 
de argint călăuzește sufletul spre curăţie, când înseamnă nu numai lipsa 
banilor, ci și lipsa poftei de a-i avea. Reţinerea de la mânie, de la întristare, 
dela slava deșartă și mândrie, înfăptuiește curăţia întreagă a sufletului. Iar 
curăţia parţială a sufletului, cea a neprihănirii adecă, o înfăptuiesc în chip 
deosebitînfrânarea și postul. Căci este cu neputinţă ca cel ce și-a săturat 
stomacul să se poată luptă în cuget cu dracul curviei. Iată de ce luptă noastră 
cea dintâi trebuie să ne fie înfrânarea stomacului și supunerea trupului nu 
numai prin post, ci și prin priveghere, osteneală și cetiri; apoi aducerea 
inimii la frica de iad și la dorul după împărăţia cerurilor.”



V-ați dorit vreodată să aveți un dentist care să vă înțeleagă problemele și să 
vă ajute cu adevărat? Dr. Șerban Olaru acceptă pacienți noi la cabinetul din 
Marysville pentru orice probleme dentare. Dr. Olaru este medic stomatolog 
cu o experiență de lucru foarte bogată în medicina orală, chirurgie orală și 
periodontică fiind nominalizat și ca Director al unei clinici de stomatologie 
a guvernului american între anii 2000-2004. Apelați cu încredere la serviciile 
Dr. Olaru știind că dorințele și nevoile dvs. personale sunt prioritatea noastră 
numarul unu. Sunați chiar astăzi și veți găsi înțelegerea necesară!

2
Dr. Șerban Olaru
4922 Grove Street,

Marysville, WA 98270
360-659-8548

Invitație
Cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea bucuria de a participa la slujba de sfințire a pietrei de temelie 

a noii noastre biserici duminică 18 iunie 2006. Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Nathaniel împreună cu 
Prea Sfințitul Episcop Vicar Irineu vor sluji Sfânta Liturghie Arhierească începând cu ora 9:30 la Cate-
drala Sfântul Spiridon din Seattle, după care ne vom deplasa la proprietatea din Mountlake Terrace unde 
va avea loc slujba de sfințire. După slujbă vă invităm la o agapă creștinească în sala Bisericii Catolice St. 
Pius X din Mountlake Terrace.

Vă rugăm să însemnați această dată importantă în calendarele dumneavoastră și să participați la acest 
moment unic în istoria unei parohii.

Adresa terenului din Mountlake Terrace este 
6402 226th St SW Mountlake Terrace, WA 98043.

Adresa bisericii St. Pius X este 
22105 58th Ave. W, Mountlake Terrace 98043.

Vă așteptăm!

I5

220th St.
Exit 179

58th
 A

ve.

St Pius X Church 
22105 58th Ave. W, 
Mountlake Terrace 98043

64th
 A

ve. W

Three Holy Hierarchs
6402 226th St SW,
Mountlake Terrace, WA 98043

226th St. SW



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

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)

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

Nu ezitați să mă sunați, chiar dacă e numai pentru întrebări și sfaturi referitore la case și împrumuturi. Eu 
sunt la birou de la 8:00AM la 17:00PM și vă răspund la întrebari cu cea mai mare plăcere și vă ajut cu orice 
împrumut aveți nevoie. 

»
»
»
»
»
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Situaţia Financiară
Datorită eforturilor îndelungate depuse de mai mulți membri ai 

Consiliului Parohial, am reușit să obținem statutul de a fi scutiți de la plata 
taxelor de proprietate ca organizatie non-profit. De asemenea am reușit 
să deschidem un brokerage account care permite bisericii să primească 
donații sub formă de acțiuni (stocks). Vă reamintim că începând cu 
luna martie puteți face donații pe Internet direct pe site-ul bisericii la 
http://www.ortodox.org.

Pentru a maximiza dobânda obținută din conturile bisericii s-a deschis 
un certificat de depozit pe șase luni care după numai trei săptămâni a adus 
o dobândă de $1,125.47.

La ora actuală avem $487,639.40 în conturile de la Bank of America 
plus $30,000 la US Bank. 

Donațiile în luna februarie au fost următoarele:

$300 Cătană Ioan, Jumanca Antanie, Olariu Laurențiu, Pintilie Dumitru, 
Popiță Ioan, Șipoș Cătălin
$250 Toma Tudor
$200 Miclea Ștefan
$170 Stana Vasile
$165 Olt Emanoil
$150 Andreiu Bogdan, Chirică Alexandru, Fânaru Adrian, Frig Tiberiu, 
Gheorghiu Virginia, Mirea Valentin, Tătar Monica
$140 Dănilă Gheorghe, Fărcășanu Bogdan
$108 Popescu Cristian
$100 Albuț Gabriel, Apreutesei Elena, Brujban Radu, Goie Ioan, Ionescu 
Stefano, Irimescu Gheorghe, Nica Oana, Oros Adina, Pescheli Mark
$95 Popescu Marin & Natalia
$75 Tîrtu Marius
$60 Nistor Ioan
$55 Cotora Ioan
$5-$50 Butnar Ioan, Costică Zinca, Cotuțiu Alexandru, Erbiceanu Mihaela, 
Frățilă Liviu, Ion Mihai, Moraru Valentin, Morea Septimiu, Ovadiuc Nico-
lae, Plev Maria, Podar Marius, Rees Mariana, Stănescu Marian, Tămășan 
Ionel, Tănăsescu Alex, Trufinescu Tudor, Donais Mike, Plev Petre, Dreve 
Sorin, Gușu Sorin, Marcu Carolina, Trucan Gabriel, Mureșan Emanoil, 
Mureșan Nic, Pop Flora, Codruța Otilia, Cernea Radu, Omușoru Marius, 
Rotar Sorin.

Donațiile din luna martie (includ și donațiile de la evenimentul de 
strângere de fonduri) sunt:
$10,280 Toma Tudor și Aurora
$6,120 Lupu Cornel și Angelica
$5,440 Olt Emanoil și Violeta
$5,120 Danciu Ioana și Valentin, Lieuallen Smaranda
$4,820 Gavrilescu Alexandru și Loredana
$3,955 Smântână Ioan și Maria
$3,720 Avram Gigel și Marilena
$3,620 Ifrim Clement și Gabi-Ana, Ungurenașu Cezar și Cătălina
$3,470 Cătană Ioan și Floarea
$3,453 Farcaș Marius și Rada
$3,050 Ispas Valentin și Nicoleta
$2,620 Bobaru Adelin și Elena
$2,600 Popescu Marin și Natalia
$2,320 Marcu Cornel și Virginia
$2,240 Petriuc Mihai
$2,220 Albuț Gabriel și Lucia, Zanidache Virgil și Doina
$2,120 Crețu Ionel și Monica, Oltean Adrian și Mariana, Podar Marius și 
Monica
$1,820 Ilac Cristian și Ana-Maria
$1,700 Fânaru Adrian și Elena

$1,360 Dominte Vasile și Elena
$1,320 Nică Oana
$1,220 Duican Gabriela, Răutu Carmen
$1,120 Andreiu Bogdan, Barbura Claudiu și Liana, Frățilă Liviu și Maria, 
Moraru Dănuț, Onu Dan, Puraveț Petru și Tatiana, Tămășan Ionel și Ma-
ria
$1,060 Miclea Remus
$1,000 Costea Mihai și Dana, Druță Dan și Alina, Hera Gabriel, Ifrim Sil-
viu și Cătălina
$700 Ramona Ștefănescu Owen
$620 Clinciu Ciprian, Moldovan Petre, Albuleț Lucreția
$520 Frîntu Mihail
$500 Iancu Lucrețiu, Malkasian Gary, Manu Mitică, Palanca Radu-Rareș, 
Teodorescu Florin, Țîru Mihai și Daniela
$480 Gheorghiu Julian
$420 Fedorean Maria, Ghimpu Dorin
$400 Goie Ioan, Pop Călin, Vals Ionela
$380 Margineantu Dragoș
$300 Dunca Victor, Hamza Adrian, Myers Buck, Ovadiuc Nicolae, Sandu 
Iuliu și Susana, Zaharia Ancuța
$265 Butnar Ioan
$260 Apreutesei Elena, Piroi Florina
$250 Cojocaru Alexei
$245 Tîrtu Marius
$240 Ivan Elena
$220 Brujban Radu, Cira Gina, Moarea Septimiu
$200 Armănașu Mihaela, Ghizilă Gabriel, Pop Aurel, Manole Vasile, Mun-
tianu Adrian, Repede Emil, Standolariu Dorel, Udrea Mărioara
$175 Mureșan Brian
$170 Dănilă Gheorghe
$160 Grigore M. L.
$150 Căruțașu Adrian, Culiac Adrian, Dănilă Alexandru, Erbiceanu Miha-
ela, Olaru Ingrid, Pop Flora
$147 Mureșan Emanoil
$120 Angheluș Sorin, Filipaș Gheorghe, Hamza Adrian, Mureșan Nic, 
Țepordei Bogdan, Zaharia Nicolae
$110 Radosav Codruța
$100 Adamovici Eugen, Avădanei Dragoș, Căprar Viorica, Cuc Iosif, Dona-
is Luiza, Gaspar Lucian, Irimescu Gheorghiță. Niță Marius, Suciu Adina, 
Tătar Monica
$75 Marcu Carolina, Nistor Costică, Nistor Ioan
$60 Bijaru Valentin, Blașiu Bujor, Cernea Radu, Cozmei Cătălin, Fischer 
Chris, Horvat Daniel, Iancu Leopoldina, Piha Mihai, Ursei John
$55 Perianu Aurel
$5-$50 Barbu Gheorghe, Buțiu Teodor, Cotuțiu Alexandru, Curtis Moni-
ca, Feneșan Adrian, Genoiu Floarea, Moraru Valentin, Nistor Gheorghe, 
Olariu Laurențiu, Plev Maria, Rusnac Gavriil, Tătar Lucian, Trocan Ga-
briel, Tănăsescu Alex, Vlăduțu Maria, Chester Anca, Dina Mihăița și Livia, 
Dănilă Valentin, Koller Eduard, Spaletta Ioana, Corbean Camelia, Stana 
Vasile, Cotora Ion, Omușoru Marius

Mulțumim tuturor celor ce au dăruit din multul sau puținul lor cu 
inimă largă pentru construcția noii biserici și Domnul să le răsplătescă 
însutit!
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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 

Duminică 7 mai 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 14 mai 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 21 mai 12:30 Sfânta Liturghie (Sfinții Constantin și Elena)
Duminică 28 mai 12:30 Sfânta Liturghie
Joi 1 iunie 12:30 Sfânta Liturghie (Înălțarea Domnului)
Duminică 4 iunie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 11 iunie 12:30 Sfânta Liturghie (Pogorârea Sfântului Duh)

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

Programul Slujbelor religioase

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


