“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)
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Troparul
“Intru naştere fecioria ai
păzit , întru Adormire lumea
nu o ai părăsit , de Dumnezeu Născătoare. Mutatute-ai la viaţă, fiind Maica
Vieţii, și cu rugăciunile tale
izbăvești din moarte sufletele
noastre”
Condacul
“Apărătoare Doamnă,
pentru biruinţă mulţumiri,
izbăvindu-ne din veșnica
moarte, prin darul Celui ce
S-a născut din tine, Hristos
Dumnezeul nostru și prin
mijlocirea ta cea de maică
înaintea Lui, aducem ţie,
noi, robii tăi. Ci, ca ceea
ce ai stăpânire nebiruită,
izbăvește-ne pe noi robii
tăi din toate nevoile și
suferinţele, care strigăm ţie:
Bucură-te, cea plină de dar,
Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucuria tuturor
celor necăjiţi!“

Adormirea Maicii Domnului
(15 august)

Maica Domnului, nădejdea creștinilor
Între sfinți, Sfânta Fecioara Maria
ocupă locul cel mai de cinste, fiind mai
presus de toate puterile îngerești și atingând cea mai înaltă treaptă a desăvârșirii
omenești. Cinstirea pe care Biserica o
dă Sfintei Fecioare Maria se numește
supravenerare sau supracinstire, spre
deosebire de cinstirea acordată sfinților,
care se numește venerare. Sfânta Biserică o numește Împărăteasă și Doamnă,
mărturisind că este “mai
cinstită decât heruvimii
și mai mărită, fără de
asemanare, decât serafimii”, deoarece s-a învrednicit sa fie aleasă de
Dumnezeu ca Maica a
Fiului Său.
In cărțile de slujbă,
Sfânta Fecioară Maria
este numită “izbăvirea
creștinilor și nădejdea
sufletelor noastre”. Ea
este biserica sfințită a lui
Dumnezeu, Maica Dumnezeului nostru. Inima ei n-a fost întinată de gândurile deșertăciunii, ea a fost “binecuvântată între femei” și “a aflat har înaintea
lui Dumnezeu”, de aceea nici una dintre
femeile pământului nu poate fi asemanată cu ea. A fost fecioară și mamă în
același timp, deci unica pe răbojul istoriei feminine. Lauda ei nu este egală cu
a lui Hristos. Ea este cea mai apropiată
de Hristos, este cea dintâi dintre oameni
care a ajuns la starea de îndumnezeire la
care toți suntem chemați să ajungem. În

ea mai mult decât în oricare pământean
s-au revărsat darurile lui Hristos, de aceea îi acordăm preacinstire. Cultul Maicii
Domnului este întemeiat biblic și rugăciunile către Maica Domnului, de a fi
mijlocitoare între noi și Dumnezeu sunt
cu totul îndreptățite .
La nunta din Cana Galileei - știm
toți minunea - le-a spus celor care au
rugat-o să intervină: “Faceți tot ce vă va
spune El”. Acesta este mesajul Maicii Domnului către
creștinătate, de atunci și până
azi, și până în veac: “Faceți
tot ce vă va spune El”. Ce ne
spune El? El ne spune să ne
iubim unii pe alții, să fim
îngăduitori, să fim iertători,
să fim buni. Să ne câștigăm
pâinea prin muncă cinstită.
Să fim iubitori până și față
de vrajmașii noștri. Maica
Domnului acest sfat ni-l dă:
“Faceți tot ce vă va spune El”.
Eu cred că din întâmplarea de la
nunta din Cana Galileii mai putem
scoate o importantă învațătură. Ce-au
făcut gazdele când au văzut că li s-a terminat vinul? N-au intervenit la Iisus, ci
la Mama Lui. Au rugat-o pe ea să mijlocească minunea. Oare nu e cazul să
vedem în aceasta tocmai baza biblică a
caracterului Maicii Domnului de Mijlocitoare? Eu cred că da. Aici ar trebui să
meargă contestatarii rugăciunilor către
Maica Domnului. Daca ar fi onești, n-ar
putea să nu recunoască adevarul acesta
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simplu, prezent chiar de la primul răspuns al lui Iisus,
la o cerere omenească. Răspuns printr-o minune. Prima
Sa minune.
Când Mântuitorul era pe Cruce erau de față, mai
departe, câteva femei credincioase, dar lângă Cruce erau
Maica Lui și Apostolul Ioan. Și atunci Mântuitorul a
avut un cuvânt care a ajuns până la noi. Și pe care îl găsim însemnat în Sfânta Scriptură. S-a uitat către Maica
Lui și către Ioan, apostolul Sau cel iubit, cel mai tânăr
dintre apostoli, care va și trăi cel mai mult dintre ei – va
muri în jurul anului 100, la adânci bătrânețe – și i-a spus
Maicii Domnului: “Iată fiul tău”, iar lui Ioan i-a spus:
“Iată mama ta”. Ce trebuie sa înțelegem prin aceste cuvinte?
Când Mântuitorul îl încredințează pe Ioan mamei
sale, făcând din ea mama lui, face din noi toți fiii Maicii

Cuvântul
Domnului. Încredințarea dată de pe Cruce de Mântuitorul Iisus Hristos ne înfia Maicii Domnului, așa cum
El însuși a fost Fiul ei pământește. Ne dă pe noi în grija
ei, și pe ea în grija noastră. În felul acesta Mântuitorul
însuși face din ea Mijlocitoare.
La vreme de răgaz și de trebuință, să adresăm Maicii Domnului rugăciuni de mijlocire către Fiul ei și
Dumnezeul nostru. Să citim cu evlavie Acatistul Maicii
Domnului și Paraclisul, imne de prețuire și evlavie care
aduc mult folos și mângâiere sufletului și speranța că în
Cer există cineva care ne poartă de grijă și ne recomandă lui Dumnezeu.
2
Preot,
Ioan Cătană

Sfintirea pietrei de temelie a noii Biserici
Duminică, 18 iunie 2006 am fost
părtașii unui eveniment memorabil
în viața Bisericii noastre: sfințirea
și punerea pietrei de temelie a noii
Bisericii. Am fost binecuvântați cu
prezența Prea Sfințitului Episcop
Irineu, Prea Cucernicul Părinte Protopop Constantin Alecse de la Los
Angeles și Părintele Vadim de la Biserica Rusă “Sf. Spiridon”. A fost o
atmosferă duhovnicească deosebită,
unde cei prezenți au trăit momente
deosebit de înălțătoare, simțindu-ne
”la noi acasă”. După slujba de Sfințire,
a urmat o agapă creștinească, cu bucate românești, bucurându-ne totodată și de prezența grupului de
dansatori, în frumoasele costume populare românești.
Este încununarea muncii rodnice depusă de mulți enoriași
inimoși, de la înființarea Misiunii și până în prezent. În același timp,

este începutul unei perioade plină de noi frământări, greutăți, și încercari de toate felurile. Nădăjduim ca Bunul Dumnezeu ne va ajuta
în continuare să ducem la îndeplinire acest proiect măreț, care odată
finalizat, va fi mărturia credinței noastre și chezășie pentru generațiile
următoare.
Vă mulțumim
tuturor
care
prin
contribuția
dumneavoastră ați
ajutat să se ajungă
la acest moment
deosebit.
Bunul
Dumnezeu să vă
răsplatească pentru tot și uniți, să
reușim să finalizam acest înălțător proiect.

t
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Raport despre progresul proiectului de construcție a bisericii
Aș vrea să încep prin a mulțumi din nou tuturor celor
care sprijină financiar și prin eforturi personale proiectul
de construcție a Noii Biserici. Evenimentul de strângere
de fonduri din 4 Martie a fost un moment catalizator
în comunitatea noastră și s-a concretizat în strangerea a
peste $450,000 în pledge-uri pentru biserică. Mobilizați
de acest success, toți cei implicați direct în proiect am
continuat sa lucrăm săptămână de săptămână și să facem
progres cu proiectul de construcție. Vreau să vă prezint
raportul cu rezultatele pe care le-am obținut până acum
și planul pe care îl vom urma în continuare.
Alegerea arhitectului – În luna martie am trimis la mai
mulți arhitecți un “Request for Proposal” pentru serviciile de arhitectură necesare pentru procesul de “land use
permit review” și “building permit application”, pe care
o să-l numesc pe scurt “building permit”. Am primit
oferte de la șase arhitecți dintre care patru au venit sâmbătă 1 Aprilie și și-au prezentat oferta în fața Consiliului.
Trei oferte au fost aliniate la un pret “de piața” de aproximativ $50,000, iar celelalte trei au fost la un preț mai
redus. În ședința din nouă aprilie Consiliul Parohial a
ales o soluție finală pe care o considerăm optimă. Ovidiu
Marcu, un architect român
din comunitatea noastră, va
realiza desenele de arhitectură. În continuare, Adam
Clark, un architect la firma
Gary Parkinson Architects,
care a avut una din ofertele
cu preț redus, va aduce proiectul la cod și va fi arhitectul
“on record” pentru “building
permit”. Astfel obținem un
proiect foarte frumos, inspirat din arhitectura bisericilor
și mânăstirilor din Romania,
la un preț mai mic decât
prețul “de piață”.

Crearea planurilor preliminare – Odată cu aprobarea
arhitectului, Consiliul a ales un Building Comittee format din Părintele Ioan Cătană, Andi Gavrilescu, Cornell
Marcu, Florin Trofin, Nic Mureșan, Tudor Toma, Val
Dominte, Valentin Ispas, și Virgil Zanidache, care să se
ocupe direct de proiectul de construcție. Membrii acestui
comitet, împreună cu arhitectul Ovidiu Marcu, ne-am
întâlnit practic în fiecare săptămână din aprilie până
acum și am lucrat împreună ca să realizam proiectul
preliminar de construcție. Rezultatul activității noastre
s-a concretizat în următoarele planuri:
a) Site plan – Planul este asemanator cu cel prezentat în
martie. Biserica este plasată în centru și este înconjurată
de o alee. În partea de nord și de est sunt 91 de locuri
de parcare (număr dependent de completarea titlului,
discutată mai jos). Avem un spațiu verde, liniștit, în
spiritul unei curți mânăstirești, între biserică și Centrul
Românesc. Elemente noi sunt construirea unei terase
largi la intrarea în biserică, pentru a crea un spațiu social
care să constituie centrul în aer liber al comunității. Din
această terasă se face intrarea în biserică și în Centrul
Românesc.
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b) Biserica – Clădirea bisericii are o formă tradițională de
cruce, pe care noi o considerăm foarte frumoasă. Biserica
este compusă din pridvor deschis, pronaos cu loc pentru
vânzarea de lumânări și scara de acces la cor, naos cu o
navă principală și două nave laterale, altarul cu două încăperi adiacente și cu intrare exterioară, și balcon pentru
cor. Nava principală va avea 30 de picioare lățime și va
fi acoperită cu o boltă în tradiția bisericilor din România. Capacitatea bisericii va fi de cca 250 de persoane,
împărțite între locuri pe bănci și locuri în picioare. Din
pronaos biserica va comunica direct cu Centrul Românesc, prin scara de cor, care coboara la subsol și se leagă
de Centrul Românesc pe sub terasa din fața bisericii.

c) Centrul Românesc - Planurile preliminare ale Centrului Românesc conțin următoarele componente
funcționale:
• Foaierul de intrare unde vom crea un spațiu specific pentru comunitatea noastră, cu elemente culturale
românești, imagini din istoria misiunii, și cu lista de
membrii fondatori.
• Sala de festivități cu o capacitate de cca 300 de persoane cu bucătarie și facilități aferente. Sala va fi la parter,
la același nivel cu biserica, va avea o înălțime amplă pe
două nivele și o deschidere prin pereți de sticlă spre zona
de pădure din partea de sud a proprietății.
• Două săli de clasă pentru școala duminicală și o sală
folosită ca bibliotecă, pentru materiale didactice și ca
birou al profesorilor.
• Administrația Parohială cu birouri pentru Preot,
Președinte și Secretariat și cu o sală multi-funcțională
pentru ședințele de consiliu și pentru alte întâlniri organizate de parohie.
• Două apartamente pentru cazarea oaspeților care
vizitează parohia și comunitatea noastră românească din
Seattle.

Cuvântul

Proiectul preliminar a fost încheiat în luna iunie și timp
de o lună a fost discutat cu membrii din Consiliu și din
grupul de acțiune interesați în construcția bisericii. Proiectul a fost aprobat, în varianta preliminară, în ședința
de consiliu din 16 iulie. În cursul lunii septembrie,
înainte de finalizarea proiectului de architectură, vom
organiza o prezentare pentru Consiliu și pentru toți cei
interesați și vom ține cont de feedback-ul primit pentru
finalizarea planurilor de construcție.
Completarea titlului de proprietate - Actualul titlu de
proprietate a terenului din Mountlake Terrace are două
aspecte care trebuiesc rezolvate înainte de depunerea
actelor pentru permis:
1) Adăugarea la titlu a unei benzi de 15 feet în zona
de est a proprietății. Aceasta porțiune a fost omisă din
greșeală din titlul de proprietate în anul 1973 iar foștii
proprietari au promis să corecteze această omisiune
înainte de închiderea tranzacției dar acest lucru nu s-a
întamplat și omisiunea s-a propagat pâna în prezent.
Gabriel Albuț s-a ocupat diligent de rezolvarea acestei
probleme. El a întocmit dosarul complet al istoriei titlului și a obținut de la foștii proprietari suma de $1500
pentru costurile noastre de completare a titlului. Luni
24 iulie, avocatul angajat de Virgil pentru a ne reprezenta a inițiat un “Quiet Title Lawsuit” pentru corectarea
omisiunii și incorporarea acestei benzi de teren în titlul
nostru de proprietate. Dacă tot procesul decurge normal,
ne așteptăm ca în jur de 15 septembrie sa rezolvăm cu
succes această problemă.
2) Eliminarea dreptului de “right-of-way” pe care îl are
City asupra unei secțiuni de la intrarea în proprietate (în
continuarea străzii 64th). Prin aceasta acțiune vom putea
adăuga aproximativ 15 locuri de parcare și vom elimina
restricția de “offset” impusă de acest drept asupra pla-
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nului actual. Acest proces necesită o aprobare de “land
vacation” de la City și apoi cumpărarea a jumătate din
terenul eliberat de City de la vecinii noștri din partea de
est. Nic Muresan s-a oferit sa fie contactul principal în
relația cu City. Daca vecinii vor fi de accord sa ne vândă
partea lor de teren, vom face cererea de “land vacation”, iar dacă nu vom adapta planul la titlul current. Ne
așteptăm să discutăm cu vecinii și să luăm această hotărâre până în 15 august.
Planul de acțiune în continuare – Pe baza situației
prezente a proiectului de construcție, planul nostru de
acțiune cuprinde următoarele etape:
1.
Finalizarea proiectului de arhitectură – Pe baza
contractului încheiat cu Ovidiu Marcu, proiectul de
arhitectură va fi terminat pe 29 septembrie. Proiectul va
conține planurile preliminare, modelul tridimensional
al construcției, desenele laterale cu materialele necesare,
finisările exterioare și desenele de construcție pentru
permisele de construcție. La sfârșitul lunii septembrie
Ovidiu va înmâna întregul proiect lui Adam Clark.
2.
Pregătirea documentelor pentru permit application
– Aceasta etapă cuprinde în primul rând aducerea desenelor la cod, pe care o va face Adam în colaborare cu
Ovidiu, cu consultanții de engineering și cu specialiștii
de la City. As vrea să menționez că aplicația pentru
permit va cuprinde întreaga construcție, deci atât biserica cât și Centrul Românesc. Tot în aceasta etapă vom
finaliza completarea titlului de proprietate. În funcție de
cum progreseaza lucrările ne așteptăm să depunem actele
la City în luna decembrie.
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3.
Stabilirea etapelor de construcție – Încep prin a
menționa că Val Dominte s-a oferit să fie coordonatorul
principal al construcției din partea Consiliului. În urma
evenimentului de fundraising din martie am realizat cât
de importantă este construirea bisericii pentru donatori
și deci ne gandim să includem biserica în prima fază de
construcție. Vom defini apoi fazele următoare în funcție
de preț și de fondurile pe care le avem la dispoziție.
4.
Inceperea construcției - Putem începe să construim în momentul în care avem permisul eliberat de City.
Procesul de “land use permit review” poate dura până la
6 luni, dar având în vedere ca o parte din aplicația noastră a fost deja procesată, ne așteptăm ca aprobarea la City
sa dureze mai puțin. Daca totul merge bine, vom putea
să ”break ground” în primavara anului viitor.
Va rog să contactați oricare membru din Building
Committee daca aveți întrebări sau propuneri legate de
proiectul Noii Bisericii. Vă mulțumesc tuturor pentru
interesul și generozitatea cu care sprijiniți acest proiect.
Sa ne ajute Dumnezeu să incepem construcția în primăvara viitoare!
Tudor Toma
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Cuvântul

Situaţia Financiară
La ora actuală avem $485,020 în conturile de la Bank of America plus
$30,000 la US Bank.
Donațiile în luna iunie au fost următoarele:
$2903 Microsoft
$1000 Bot Mariana, Bulai Doina-Corina, Mureșan Nic, Țepordei Bogdan
$900 Buie Gheorghe
$600 Danciu Ioana
$597 United Way King County
$500 Dănilă Gheorghe, Olt Emanoil, Popiță Ioan, Rockwell William
$425 Ghimpu Dorin
$400 Cătană Ioan, Feneșan Adrian
$300 Adamovici Eleisabeta, Albuț Gabriel, Jumanca Antanie, Miclea Ștefan,
Pop Vasile, Stroescu Daniel, Țibelea Nicolae
$250 Plesco Miruna
$200 Fedorean Maria, Frățilă Liviu, Manea Tudora, Morea Septimiu, Pop
Aurel, Popescu Marin/Natalia, Smântână Ioan, Spruch Michael, Toma Tudor, Udrea Mariana, Zanidache Virgil,
$150 Baez Crina, Ghizilă Gabriel, Nine(Țîru) Maria,
$140 Plev Maria,
$125 Ion Mihai
$120 Cotora Ion
$110 Nistor Ioan
$100 Apreutesei Elena, Badea Maria, Bobaru Elena, Buțiu Teodor, Cazacu
Viorel, Cira Gina, Crețu Ionel, Dican Gabriela, Filipaș Gheorghe, Ifrim Silviu, Marcu Cornel, Olariu Laurențiu, Ovadiuc Nicolae, Pașca Dorin-Alin,
Pentikis A.P., Piroi Florina, Podar Marius, Popescu Cristian, Puraveț Petru,
Rădăuceanu Teodor, Trocan Gabriel, Ulmanu Lucica
$78 Mureșan Emanoil
$75 Dănilă Valentin, Tîrtu Marius
$60 Cozmei Cătălin
$55 Perianu Aurel
$50 Breban Ghiță, Bucur Florin, Dreve Sorin, Gheorghiu Virginia, Moraru
Valentin, Myers Bock, Oltean Adrian, Răutu Carmen, Romanschi Laura,
Rusnac Gabriel, Sinea Mirela
$40-$5 Horvat Dorin, Popa Silvia, Cernea Radu, Constantinescu Marius,
Costea Mihai, Țîru Mihai, Tunduc Marius, Zlăvog Gabriel, Butnar Ioan,
Chester Anca, Dănilă Cătălina, Mureșan Brian, Prosser Ana-Maria, Anonim, Ghiță Constantin, Melniceanu Laura, Moilov Ann, Stana Vasile, Teodorescu Florin, Ursei John, Donais Luiza, Piha Mihai, Lup Adrian.
Mulțumim tuturor donatorilor care sprijină efortul de construcție al
bisericii lună de lună. Dumnezeu să le răsplătească însutit!

Botez

Sâmbătă 29 iulie 2006 a fost botezat pruncul Mathew
Theodore-Richard Vancea, fiul lui Beniamin și Irina Vancea,
nași fiind familia Teodor și Luminița Ciupitu.
Îi dorim lui Matei multă sănătate, bucurie și un viitor
binecuvântat, iar nașilor și părinților sănătate, putere de lucru,
împliniri și pace.

Aniversări în luna iulie

1 Trocan Gabriel
2 Bernea Adriana, Oana George Constantin, Radoslav Codruța
4 Bene Ioan, Bene Maria, Berecz Ladislau
5 Grecu Elena, Oltean Beatrice, Pietroșanu Mihai
6 Pop Aurel, Ungureanașu Cătălina
7 Badea Tudor, Bojica Daniela, Grecu Angela, Ispas Valentin, Ungureanu Oreste-Dorin
8 Iosif Ildiko, Strava Cristian
9 Cozmei Dana
10 Bucur Dana, Iacoban Cosmin, Mânăscurtă Angela, Oprean Lucia
11 Bărluț Ana-Maria, Gheorghiu Virginia, Iacoban Dorin, Tudor
Romeo
12 Geageac Ion
13 Marcu Virginia
14 Balint Daciana, Soneriu Iulia-Maria Standolariu Marioara,
Strava Gabriela
15 Goie Maria
17 Tîrtu Bogdan, Dobrescu Iliuță
18 Oprea Cristina, Romeo Cristina
19 Balea Alexandru, Donica Cincu, Farkaș Delia, Petrehuș Horațiu
20 Breban Lucian, Grigoraș Corina, Groșan Sofia, Mazilu Petre,
Ghimpu Dorin
21 Apreutesei Ștefan, Crișan Traian, Cătană Floarea, Păscuț Raica
23 Crețu Ionel
24 Lazăr Cătălina, Pleșa Adina, Dhaliwal Nadia Kaur
25 Dumitru Marius
26 Drăghici Simona
28 Anania Florea, Baez Crina, Brujban Cornelia, Ionescu Mihai,
Mureșan Adriana-Mihaela, Mureșan Nic, Țibelea Raluca
29 Vintilescu Ion
30 Scutaru Cristian
31 Duican Ion
Celor născuți în luna lui Cuptor le transmitem urarea de “La Mulți
Ani”, dorindu-le să aibă o viață lungă, plină de sănătate, noi succese, bucurii și fericire.
(Dacă observați greșeli sau omisiuni cu privire la datele de naștere vă rugăm să ne contactați la adresa buletin@ortodox.org.)
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Aniversări în luna august

1 Ispas Sergiu, Petre Adriana, Ștefănescu Nicolae
2 Butuc Viorel, Pravăț Claudia
3 Bulai Claudiu, Crivăț Irinel, Guta Camelia
4 Mihuț Adriana
5 Nicolea Ștefan, Popescu Doina, Tibelea Nicoleta Maria, Wazeri
Ani
6 Dumitru Iuliana, Pop Aurel, Rusu Petre
7 Dunca Iliana, Miclea Mihaela
8 Fînaru Adrian, Standolariu Dorel, Ungureanu Maria
10 Avram Marilena, Nițulescu Cristina, Cherteș Nicoleta
11 Predescu Maria
12 Surpățanu Nicolae, Trufinescu Adina, Golescu Maria
13 Ciopașiu John
14 Bot Mariana, Cherteș Petre, Paraschiv Vasile
15 Bădăluță Ioan, Cătană Ionuț, Mazilu Marius
16 Cîrjaliu Ioan, Istase Adela, Pop Patricia
17 Andrei Ioana, Moț Ana-Maria
18 Basaraba Monica, Căruțașu Diana, Plev Petru
19 Druță Dan, Ionescu Rodica
20 Voinea Maria
22 Balea Viorica, Megiveron Dali, Mihuț Virginia
23 Ștefan Alexandru
24 Moldovan Petre, Tudorache Silvia
25 Mureșan David, Groșan Nicolae, Popa Silvia
26 Feneșan Cristina, Zanidache Virgil, Zlibuț Dorel
27 Gulie Rodica
29 Iriminescu Eren
30 Grigoraș Adrian
31 Adamovici Elizabeta, Hamza Adrian, Negreanu Doina

Sâmbătă 26 August 2006 între orele 12:30 - 19:00
la proprietatea din Mountlake Terrace (6402 226th St
SW Mountlake Terrace, WA 98043) ne vom întâlni la
un nou picnic al bisericii, dedicat în special copiilor de
la grădinița duminicală.
Special pentru copii am rezervat bazinul de înot
din Mountlake Terrace (5303 228th St. SW Mountlake Terrace, WA 98043) pentru o oră între 1:15 și 2:15.
Cei ce doresc să-și aducă copii la bazin sunt rugați să
se înscrie sunând la Doina Zanidache (425-775-6781).
Grăbiți-vă să vă înscrieți cât mai curând! Locurile sunt
limitate!
Pentru a folosi timpul de joacă în apă cât mai eficient, vă rugăm să aduceți copii cu 30 de minute mai
devreme (la 12:45) la bazin.
Tuturor sărbătoriților și celor ce își serbează ziua de
Vom avea și alte activități pregătite pentru cei mici
nume de Sfânta Maria le dorim multă sănătate, putere
care o sa-i țină ocupați în timp ce părinții vor gusta
de muncă, fericire și un călduros “La Mulți Ani”!
delicioșii mititei. Năzdrăvanul clovn și-a anunțat și el
apariția (în jurul orei 4:30)
nevrând să lipsească de la un
asemenea eveniment.
Cosmina Nistor
206-235-7542
Deoarece acesta este primul picnic la noua proprietate am dori să lăsăm o impresie bună vecinilor noștri, deci
vă rugăm să păstrați limita de
viteză pe stradă.
Numele meu este Cosmina Nistor și doresc
Dacă sunteți interesat să
să vă ofer serviciile mele de coafeză pentru
Haircut
$25
sponsorați acest picnic sunați
toți membrii familiei dumneavoastră.
Airwave
$20
Partial Foil $55
Specialitatea mea sunt coafurile pentru
pe Virgil Zanidache la 206Partial w/color $75
Consultația
nunți, dansuri sau ocazii speciale.
Full Foil
$75
276-2476 (după ora 5pm).
este
Color
$40
Ar fi plăcerea mea să vă fac o tunsoare nouă
Bleach/Tone $60
Pentru mici avem deja spongratuită!
sau să vă vopsesc părul.
Perm
$50
Relaxer
$75
sori.
Pentru programare sunați la
206-235-7542

Vă așteptăm cu drag!
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Cuvântul

Programul Slujbelor religioase
Duminică 16 iulie

12:30

Sfânta Liturghie

Duminică 23 iulie

12:30

Sfânta Liturghie

Joi 20 iulie

Duminică 30 iulie

Duminică 6 august

Duminică 13 august
Marți 15 august

Duminică 20 august
Duminică 27 august
Marți 29 august

Duminică 3 septembrie
Vineri 8 septembrie

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

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
Sfânta Liturghie

Schimbarea la față a Domnului
Sfânta Liturghie

Adormirea Maicii Domnului
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie

Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul
Sfânta Liturghie

Nașterea Maicii Domnului

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

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

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
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