
În aceste zile întreaga creștinătate ortodoxă 
sărbătorește Pogorârea Sfântului Duh, Rusaliile 
sau cincizecimea, când Sfinții Apostoli au primit 
putere de sus. S-a implinit făgăduința Mantui-
torului Iisus Hristos, că: ”nu ne va lăsa pe noi or-
fani şi că va fi cu noi până la sfârşitul veacurilor.” 
Conform promisiunii Sale a trimis pe cea de a 
treia persoană a Sfintei Treimi, pe Sfântul Duh, 
care sub forma limbilor de foc s-a aşezat pes-
te fiecare apostol. Sub influența acestuia, Sfinții 
Apostoli au început să vorbească fiecare în altă 
limbă, pentru toate neamurile  adunate acolo, 
care neamuri, auzind fiecare limba lui, au rămas 
profund mirate, întrebându-se ce e aceasta? Răs-
punsul a venit  din partea  Sf. Apostol Petru care 
i-a justificat  pe apostoli că nu sunt beți şi că în 
ceea ce văd şi aud, s-a împlinit prorocia lui Ioil, 
care cu mult timp înainte a  prevăzut coborârea  
Sf. Duh, și care apostol Petru, după ce trece în re-
vistă tot decursul istoriei mântuirii, îi îndeamnă 
să se îndrepte și să se boteze fiecare în numele lui 
Iisus Hristos, ca să primească și ei darul Sf. Duh. 
Așa se face că în urma cuvântării Sf. Apostol Pe-
tru s-au botezat cam la 3000 de suflete, stăruind 
în învățătura Apostolilor, împărtășire, și în frân-
gerea pâinii. Atunci în chip văzut a luat ființă 
Biserica. Sfântul Duh coborât din cer a rămas în 
Sfânta Biserica și se împărtășește credincioșilor 
în vederea mântuirii. Iar mântuirea este împre-
ună-lucrarea Dumnezeului Treimic, noi suntem 
mântuiți atunci când avem părtășie cu Sfânta 
Treime, când harul Dumnezeului Treimic pă-
trunde în ființa noastră, când ”harul Domnului 
nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu 
și Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh” sunt cu 
noi. Lucrul acesta se întâmplă numai în Biserică, 
în afară de Biserică nu exista mântuire. Pentru 
aceasta Biserica nu este un așezământ omenesc, 
ci dumnezeiesc și omenesc. Nu este o asociație 
omenească, ci Trupul dumnezeiesc și omenesc 
al lui Hristos. Obârșia Bisericii este Dumne-
zeu însuși. Nu este o născocire a omului, nu este 
roada și urmarea unei nevoi sociale a omului, ci 
singurul loc al mântuirii sale. Trebuie spus că 
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există părerea că omul a alcătuit Biserica spre a 
fi în stare să supraviețuiască în anumite condiții 
sociale grele ți tragice. Dar,  obârșia Bisericii 
este însuși Dumnezeu, iar mântuirea omului are 
loc înăuntrul ei. Sfântul Clement al Alexandri-
ei observa: “Căci tot așa cum exista o lucrare a 
voinței Sale, și aceasta se cheamă lume, la fel și 
mântuirea oamenilor este voia Lui, și se chea-
mă Biserică”. Înseamnă că Biserica nu va înceta 
vreodată să existe, în ciuda oricăror greutăți și 
împrejurări potrivnice. Biserica este Trupul lui 
Hristos, avându-L pe Hristos drept Cap, iar noi  
membrii Bisericii suntem madularele Trupului 
lui Hristos. 

A aparține Bisericii este cel mai mare dar 
al harului pe care îl avem. A ne afla în ma-
rea Familie este cel mai mare dar. Trebuie 
să prețuim acest dar și să ne silim a rămâne 
în Biserică, experiind harul ei cel sfințitor și 
arătând prin viețile noastre că ne aflăm în 
locul de izbavire și sfințire. Sunt doar cate-
va gânduri pe care vreau să vi le împărtășesc 
acum la Rusalii când sărbătorim pe maica 
noastra cea spirituală care este Biserica. Se 
cuvine dar ca așa precum fiii vin de ziua ma-
mei lor sa-i ofere florile recunoștinței să ve-
nim și noi la Biserică cu floarea recunoștinței 
pururea vie, amintindu-ne de tot cea ce a 
făcut mama noastră spirituală pentru noi. 
Recunoștința  credincioșilor de aici se ma-
terializeaza prin timpul și efortul material 
susținut de la înființarea Misiunii și până 
acum când, cu ajutorul lui Dumnezeu  se 
va oficia slujba de binecuvântare a  locului 
unde va fi ridicat noul lăcaș de rugăciune. 
Evenimentul va avea loc duminică 18 iunie, 
2006 după Sfânta Liturghie care va fi ofici-
ată de către înalții noștri ierarhi de la Vatra.
Vă așteptăm pe toți cu drag.

t

Troparul

Cei ce sunteți între apostoli, 
mai întâi pe scaun șezători și 
lumii învățători, Stăpânului 
tuturor rugați-vă, pace lumii 

să dăruiască și sufletelor 
noastre mare milă.

Condacul

Pe cei ce împreună cu 
oamenii s-au arătat mai 

înainte îngerește cugetând, 
și acum cu îngerii fiind, 

cu cântări îngerești și lui 
Dumnezeu cuvioase, să 

lăudăm pe întâi stătătorii 
Apostolilor, ca pe cei ce sunt 

izbăvitorii sufletelor noastre, 
strigând: Bucurați-vă Petru 

și Pavele, Apostolilor!

Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel 

(29 iunie)



21 Burlacu Daniela, Militaru Paula
22 Dobrescu Rodica
23 Mercouffer Mircea, Mureșan Alex
24 Rees Mariana
25 Hera Raluca, Țurlea Eugen
26 Balea Petru, Ciucă Mirela, Roșca Sebastian
27 Moraru Elena, Moțoc Viorel, Podar Marius
28 Crețu Paul Ștefan, Chirică Florentina
29 Farcaș Mitică, Frîntu Mihail
30 Buluc Mariana, Miheștean Ioan

Celor născuți în luna iunie le transmitem urarea de “La Mulți Ani”, 
dorindu-le să aibă o viață lungă, plină de sănătate, noi succese, bu-
curii și fericire.

Celor ce poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel le urăm să 
aibă multe împliniri în viață, prosperitate și împlinirea dorințelor.
 

(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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Aniversări în luna iunie

1 Apetrei Constantin, Bachici Ștefan, Palanca Radu Rareș, Radu 
Ana-Maria
2 Hoadrea Aurelia
3 Ghimpu Crina
4 Motohoi Ana, Teodoru Andreia
5 Duican Ion, Manea Tudora, Zanidache Alexandra
6 Cira Gina, Grecu Iosif, Țibănescu Daniel
7 Doagă Sorin, Gerea Ciprian, Ionescu Ștefan Niscov
8 Cătană Maria, Teodoru Maria-Cristina, Urs Gabriela
9 Duican Gabriela, Ulmanu Ionuț, Clinciu Camelia
10 Avădanei Elena, Mureșan Rodica, Olt Violeta, Roșca Dorina, 
Surpățanu Mădălina
11 Roger Sineta
13 Constantin Cătălina, Ilac Cristian, Voinea Alexandra
14 Preda George
15 Petru Cornelia
16 Mihali Daniela, Mureșan Lucy, Roger Mircea
17 Grecu Angela, Hurst Tom
18 Olariu Laurențiu, Rusnac Claudia
20 Mureșan Emanoil, Pațilea Gabriela 

“Un copil este o rază de soare”
Sper ca emoțiile să nu modifice conținutul mesajului 

pe care trebuie să-l transmit cu această ocazie, nedorind 
să dezamăgesc în vreun fel pe cineva.

Am să vă povestesc pe scurt o parte a vieții mele dă-
ruită de Dumnezeu și care cu ajutorul unui OM deosebit 
si cu suflet măreț a facut ca visul vieții mele să devină 
realitate. Acest om nu este altul decât DOCTORUL 
GAVRILĂ DANIEL.

Cred cu siguranță că a fost și o putere supremă a cărei 
intervenție divină a pavat drumul vieții mele.

În urma unor eșecuri repetate de a aduce pe lume un 
copil, ani grei de încercări, suferințe și dezamăgiri, toate 
petrecute în România m-am hotărât să mai încerc să duc 
o altă sarcină a cărui viitor nu se știa. Dar de această dată 
am venit aici cu speranțe mai mari. Și cum Dumnezeu 
lucrează și ne dă fiecăruia un destin am avut ocazia să cu-
nosc DOCTORUL de care aveam nevoie: devotat me-
seriei, pregătit să lupte pentru menținerea acestei sarcini, 
un doctor care a sacrificat timp prețios, un om cu inima 
mareață pe care cu greu îl găsești în ziua de azi pe acest 

pamânt.
Lunile au trecut destul de greu deoarece am fost ne-

voită sa stau la pat pe tot parcursul sarcinii dar a meritat. 
Minunea a venit, am născut un baiețel la care mă uit și 
nu-mi vine să cred că e al meu și totul datorită DOC-
TORULUI GAVRILĂ.

Tuturor femeilor care nu reușesc să aducă pe lume un 
copil le îndemn să nu renunțe niciodată la speranță, să 
lupte, pentru că Dumnezeu are grijă de noi și lucrează 
prin oameni, așa cum a lucrat prin mine cunoscându-l 
pe acest DOCTOR minunat, fără de care acum poate 
nu aș fi la fel de fericită. Eșecuri am avut dar speranța nu 
a murit niciodată.

UN COPIL ESTE O RAZA DE SOARE

o  Cu respect, Fam. LUNGU



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 Catedrala 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 Ter-
race 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

Misiunea Ortodoxă Română
Sfinții Trei Ierarhi
din Seattle, Washington
vă invită la



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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Botezuri
Duminică 30 aprilie 2006 a fost botezat în numele Sfintei Treimi 

Robert Mihai Șerban, fiul lui Cristian și Lavinia Șerban având ca nași 
familia Adela și Gabriel Radu.

Sâmbătă 13 mai 2006 a primit baia curățitoare a Sfântului Botez copilul 
Ryan Travis Boboc, fiul lui Cătălin și Carmen Boboc, nași fiind Marius și 
Radu Farkaș.

Sâmbătă 20 mai 2006 a fost botezat pruncul Anthony Sebastian Ruja, 
fiul lui Nicolae și Anda Ruja având ca părinți duhovnicești pe Miomir 
Tomici și Cornelia-Brujban Tomici.

Duminică 21 mai 2006 a fost încreștinat copilul Ryan-Daniel 
Grădinaru, fiul lui Ionuț și Monica Grădinaru, nași fiind familia Bogdan 
și Gabriela Fărcășanu. Tot duminică 21 mai a fost botezată fetița Larissa 
Elena Sâmbotin, fiica lui Dragoș și Liliana Sâmbotin, având ca părinți 
duhovnicești Andrei și Gloria Marinescu.

Dorim copiilor botezați, părinților și nașilor multă sănătate, bucurie, 
împliniri, pace și multe binecuvântări.

Situaţia Financiară

La ora actuală avem $485,020 în conturile de la Bank of America plus 
$30,000 la US Bank. 

Donațiile în lunile aprilie și mai au fost următoarele:

$1235 Olt Emanoil 
$1120 Cătană Ioan
$1150 Dănilă Gheorghe
$1000 Mureșan Nic, Bot Mariana
$800 Grecu Elena/Raluca, Popită Ioan/Dorina
$750 Toma Tudor
$600 Brujban Cornelia
$540 Tîrtu Marius
$505 Predescu Adrian
$500 Bijaru Valentin, Albuț Gabriel/Lucia, Farkaș Marius, Morea Septi-
miu, Zanidache Virgil/Doina
$450 Clinciu Cristian
$425 Popescu Marin/Natalia
$400 Danciu Valentin, Miclea Ștefan
$375 Podar Marius
$300 Bogdan Ioana, Fărcășan Bogdan, Farkaș Mitică, Horea Nicolae, Ma-
rinescu Gloria, Motoc Viorel, Radu Remus-Gabriel, Suciu Monica, Teme-
reanca Ovidiu, Ungureanașu Cezar, Marcu Cornel, Pop Aurel, Butnar Ioan
$280 Mureșan Emanoil
$275 Ispas Valentin
$267 Diplan Pompiliu
$250 Gheorghiu Julian/Virginia, Crețu Ionel
$205 Tibelea Mărioara
$200 Aniței Cristina, Boris Monica, Bucur Ioan, Buie Maria, Goie Ioan, 
Tătar Monica, Plev Maria, Ovadiuc Nicolae, Răutu Carmen, Ene-Stroescu 
Daniel
$195 Teodorescu Florin
$165 Jeroslow David
$150 Andreiu Bogdan, AST International, Blașiu Bujor, Crăciunescu Justi-
na, Filipaș Gheorghe, Munteanu Adrian, Tănăsescu Alex
$140 Nistor Ioan
$130 Tunduc Marius

$125 Dănilă Valentin, Moraru Adrian, Trocan Gabriel, Costea Mihai
$120 Stana Vasile
$100 Popescu Cristian, Șerban Daniel, Berecz Ladislau, Bobaru Elena, 
Cocerhan Mica, Cocerhan Vasile, Cîrjaliu Ioan, Duican Gabriela, Dunca 
Grigore, Gruber Gheorghe, Horvat Daniel, Ifrim Silviu, Iftimie Sorin, Ma-
rinescu Nicolae, Mija Iolanda, Moraru Valentin, Nălbantu Alex, Nazîru 
Mihai, Nicula Lăcrămioara, Oros Adina, Pașca Alin, Pașca Traian, Piroi 
Florina, Rădăuceanu Teodor, Stana Vasile, Tescar Virgil, Barbu Gheorghe
$95 Cotora Ion
$90 Marcu Carolina, Donais Luiza
$75 Breban Ghiță, Prinyi Sigismund
$70 Ion Mihai
$60 Cozmei Cătălin, Ursei John
$50 Basaraba Ionel, Cazacu Viorel, Cojocaru Alexei, Dănilă Cătălina, Dinu 
Ioana, Dominte Elena, Dunca Grigore, Militaru Adrian, Romanschi Laura
$30 Radu Alexandru
$25 Avădanie Dragoș, Bustescu Doina, Perianu Aurel, Stranschi Cristina
$20 Dumitru Alina/Marin, Avram Gigel, Cătană Floris, Dimitriu Mihaela, 
Golescu Adrian, Mureșan Brian, Zlăvog Gabriel
$18 Cernea Radu
$15 Perianu Florentina, Omușoru Marius
$10 Corolea Crina, Piha Mihai
$5 Chester Anca, Curtis Monica, Radosav Codruța

*Notă: În lista de donații din numărul trecut s-a strecurat o greșeală: Ham-
za Adrian a donat $420 în luna martie.

Mulțumim tuturor donatorilor care sprijină efortul de construcție al 
bisericii lună de lună. Dumnezeu să le răsplătească însutit!

“Un copil este o rază de soare”
Sper ca emoțiile să nu modifice conținutul mesajului 

pe care trebuie să-l transmit cu această ocazie, nedorind 
să dezamăgesc în vreun fel pe cineva.

Am să vă povestesc pe scurt o parte a vieții mele dă-
ruită de Dumnezeu și care cu ajutorul unui OM deosebit 
si cu suflet măreț a facut ca visul vieții mele să devină 
realitate. Acest om nu este altul decât DOCTORUL 
GAVRILĂ DANIEL.

Cred cu siguranță că a fost și o putere supremă a cărei 
intervenție divină a pavat drumul vieții mele.

În urma unor eșecuri repetate de a aduce pe lume un 
copil, ani grei de încercări, suferințe și dezamăgiri, toate 
petrecute în România m-am hotărât să mai încerc să duc 
o altă sarcină a cărui viitor nu se știa. Dar de această dată 
am venit aici cu speranțe mai mari. Și cum Dumnezeu 
lucrează și ne dă fiecăruia un destin am avut ocazia să cu-
nosc DOCTORUL de care aveam nevoie: devotat me-
seriei, pregătit să lupte pentru menținerea acestei sarcini, 
un doctor care a sacrificat timp prețios, un om cu inima 
mareață pe care cu greu îl găsești în ziua de azi pe acest 

pamânt.
Lunile au trecut destul de greu deoarece am fost ne-

voită sa stau la pat pe tot parcursul sarcinii dar a meritat. 
Minunea a venit, am născut un baiețel la care mă uit și 
nu-mi vine să cred că e al meu și totul datorită DOC-
TORULUI GAVRILĂ.

Tuturor femeilor care nu reușesc să aducă pe lume un 
copil le îndemn să nu renunțe niciodată la speranță, să 
lupte, pentru că Dumnezeu are grijă de noi și lucrează 
prin oameni, așa cum a lucrat prin mine cunoscându-l 
pe acest DOCTOR minunat, fără de care acum poate 
nu aș fi la fel de fericită. Eșecuri am avut dar speranța nu 
a murit niciodată.

UN COPIL ESTE O RAZA DE SOARE

o  Cu respect, Fam. LUNGU

Cununii
Sâmbătă 20 mai 2006 au venit în fața Sfântului Altar 

pentru a-și uni viețile și a primi binecuvântarea Domnului 
tinerii Nicolae Petrică Ruja și Anda Ștefănescu având ca 
nași familia Miomir și Cornelia-Brujban Tomici. 

Sâmbătă 3 iunie 2006 tinerii Ștefan Barbu și Tereza-
Maria și-au unit viețile prin Sfânta Taină a cununiei, fiind 
însoțiți la Sfântul Altar de nașii lor Vasile și Anca Pop.

Dumnezeu să le dăruiască o viață plină de bucurii, 
sănătate și bună înțelegere!

“Casă de piatră”!
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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 4 iunie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 11 iunie 12:30 Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile)
Luni 12 iunie 12:30 Sfânta Treime
Duminică 18 iunie 9:30* Sfânta Liturghie Arhierească
Sâmbătă 24 iunie 12:30 Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul
Duminică 25 iunie 12:30 Sfânta Liturghie
Joi 29 iunie 12:30 Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Duminică 2 iulie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 9 iulie 12:30 Sfânta Liturghie

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

* Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Nathaniel împreună cu Prea Sfințitul Episcop 
Vicar Irineu vor sluji Sfânta Liturghie Arhierească începând cu ora 9:30 la Catedrala 
Sfântul Spiridon din Seattle, după care ne vom deplasa la proprietatea din Mount-
lake Terrace unde va avea loc slujba de sfințire a pietrei de temelie a noii biserici.

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.ortodox.com
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