
Cunoscută in popor si sub numele de “Sfânta 
Vineri” sau “Vinerea Mare”, Sf. Parascheva este 
praznuită de Biserica Ortodoxă de pretutindeni, 
in fiecare an pe data de 14 octombrie. Numele ei, 
Paraschevi, înseamnă în grecete “pregătire” sau 
“vineri”.

Sfânta Parascheva a trăit în prima jumătate 
a secolului al XI-lea. S-a născut în Tracia, în lo-
calitatea Epivat, in apropiere de Constantinopol. 
Parinţii ei au crescut-o in frica de Dumnezeu. 
La vârsta de 10 ani se pare că a auzit in biserică 
cuvintele Mântuitorului: “Oricine voieste să vină 
după Mine, să se lepede de sine, să-si ia crucea si 
să-mi urmeze Mie” (Mc. 8, 34). Aceste cuvinte au 
micat-o atât de mult incât la iesirea din biserică 
i-a imparţit hainele săracilor. Acest lucru l-
a făcut de mai multe ori, în ciuda mustrărilor 
părinţilor săi.

După câţiva ani Sfânta Parascheva a părăsit 
casa părintească, vrând să-i dedice viaţa nu-
mai lui Dumnezeu. După o perioadă scurtă 
petrecută la Constantinopol, a fot sfătuită să pl-
ece în ţinutul Pontului. Aici a petrecut câtiva ani 
într-o mănăstire din Heracleea, închinată Maicii 
Domnului.

Dorinţa a trăi si de a se nevoi acolo unde 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a propovăduit 
i i-a incheiat viaţa pământească, a determinat-
o să plece în Ţara Sfântă. A ajuns astfel la Ieru-
salim, iar după scurt timp a hotărât să trăiască 
într-o mănăstire din ţinutul Iordanului.

La vârsta de 25 de ani, în urma unei vedenii 
s-a întors la Constantinopol i apoi la Epivat, lo-
calitatea în care se născuse. Înainte de a trece la 
Domnul, a mai trăit puţin la Epivat, petrecându-
i viaţa în post i rugăciune, fără a fi cunoscută 
de cineva.

Dar Dumnezeu, voind să o proslăvească, a de-
scoperit in chip minunat cine era această străină. 
Se spune că un marinar a murit pe o corabie, iar 
trupul i-a fost aruncat în mare. Valurile l-au dus 
însă la ţărm, iar un sihastru care trăia acolo, a ru-
gat pe nite cretini să-l ingroape după rânduiala 
cretinească. Săpând deci o groapă, au aflat tru-
pul cuvioasei Parascheva, neputrezit i plin de 
mireasmă. Cu toate acestea, au pus alături de ea 
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si trupul corăbierului. Dar în noaptea următoare, 
unuia dintre cretinii, care au săpat groapa, i s-a 
arătat în vis o împărăteasă ezând pe un scaun 
luminat, înconjurată de îngeri, iar unul dintre ei 
îl mustra pentru că n-a scos din groapă trupul 
Cuvioasei. Iar împărăteasa pe care o văzuse in vis 
(chiar Cuvioasa Parascheva), i-a poruncit să dez-
groape degrabă trupul ei i să-l aseze undeva la 
loc de cinste. Aceeai vedenie a avut in acea no-
apte si altă credincioasă. Înţelegând că este vorba 
despre un semn dumnezeiesc au luat trupul Cu-
vioasei si l-au aezat în biserica cu hramul Sfinţii 
Apostoli din Epivat. Îndată au avut loc vindecări 
minunate, în urma rugăciunilor care se făceau 
lângă cinstitele sale moate. Dreptcredincioii 
au zidit o biserică chiar pe locul în care au trăit 
părinţii ei si unde văzuse ea însăsi lumina zilei.

Vestea despre minunile care se săvârseau in 
apropierea moatelor s-a răspândit în toată Pen-
insula Balcanică i în Asia Mică. Nu se tie anul 
în care Patriarhia ecumenică a canonizat-o, adică 
a trecut-o în rândul sfinţilor.

Vreo două sute de ani moatele Sfintei Para-
scheva au rămas în biserica din Epivat. Apoi, 
datorită schimbărilor politice care au avut loc in 
secolele următoare, moatele Cuvioasei au fost 
mutate în mai multe locuri.

La începutul secolului al 13-lea, pe când 
Costantinopolul a fost cucerit de către cavalerii 
apuseni, moatele au fost duse la Târnovo, capi-
tala unui Imperiu româno-bulgar, unde se crease 
i un scaun patriarhal. Acolo au rămas pentru 
mai bine de un veac i jumătate în biserica “Mai-
ca Domnului”. Acum se pare că a fost alcătuită 
slujba Cuvioasei, iar patriarhul Eftimie i-a scris 
viata. In anul 1393, turcii au distrus Imperiul 
româno-bulgar de la Târnovo. În aceste condiţii 
moatele Cuvioasei au fost duse in Serbia, la 
Belgrad. Acolo au rămas până în anul 1521, când 
turcii au cucerit i acest ora. La cererea patriar-
hului ecumenic, sultanul a permis ca moatele să 
fie strămutate la Istambul (Constantinopol).

După 120 de ani, în 1641, ele au cunoscut 
ultima strămutare, de data aceasta pe pământ 
românesc. Drept recunotinţă pentru faptul că 
domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, a plătit toate 

Troparul
“Întru tine, Maică, cu 

osârdie s-a mântuit cel după 
chip, că luând Crucea, ai ur-
mat lui Hristos şi lucrând ai 
învăţat să nu se uite la trup, 
căci este trecător, ci să poarte 

grijă de suflet, de lucrul cel 
nemuritor. Pentru aceasta 

şi cu îngerii împreună se 
bucură, Cuvioasă Maică 
Parascheva, duhul tău.”

Condacul
“Pe Sfânta, ajutătoarea celor 

ce sunt întru nevoi, toţi cu 
bună credinţă să o lăudăm, 
pe prea cinstita Parascheva. 

Că aceasta lăsând viaţa 
cea stricăcioasă, pe cea 

nestricăcioasă a luat in veci. 
Pentru aceasta mărire a 

aflat si dar de minuni, cu 
dumnezeiască poruncă.“

Sf Cuvioasă Parascheva
(14 octombrie)
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In perioada  27 august – 3 sept. 2006  copii si pa-
rinti au petrecut clipe de neuitat in tabara organizata 
de catre biserica Sf. Maria din Portland in colaborare 
cu Misiunea Sf. Trei Ierarhi din Seattle.  Cei prezenti 

au primit binecuvantarea Preasfintitului Episcop Irineu 
care a onorat cu prezenta sa aceasta frumoa-
sa manifestare ortodoxa timp de patru zile. 
PreaSfintia sa a tinut adevarate lectii de reli-
gie folositoare atat copiilor cat si adultilor si 
dorim sa-i multumim pe aceasta cale pentru 
efortul si timpul pe care a binevoit a-l pune 
la dispozitia participantilor.

Aceasta tabara s-a dorit a fi si a reusit sa 
constituie un prilej de intilnire in traire or-
todoxa nu numai a copiilor ci si a parintilor, 
respective adultilor interesati in a patrunde 
cat mai adanc simtirea ortodoxa. Astfel au 
avut loc in fiecare seara frumoase si intere-
sante discutii duhovnicesti conduse de preo-
tul Cosmin Vint. Dansul s-a ingrijit de edu-
carea religioasa a copiilor si parintilor, caruia 

Tabăra ortodoxă de vară
ii multumim pentru timpul acordat si pentru daruirea 
cu care a organizat timpul copiilor. Dinsul l-a invitat si 
pe parintele Joseph de la Yakima, care le-a vorbit copii-
lor in limba engleza despre vietile sfintilor.

Multumiri si recunostinta aducem si domnului doc-
tor  Ionel Tamasan pentru ajutorul acordat in situatiile 
cerute , pentru grija manifestata in educarea copiilor 
asupra alimentarii sanatoase.  

Dorim sa multumim in mod deosebit organizato-
rilor, fara de care aceasta tabara nu ar fi avut loc: Luci-
an Popa si familia Cotutiu Alexandru si Ileana, care au 
asigurat prepararea mincarurilor traditionale romanesti 
pentru cele 70 persoane prezente in tabara. Multumim 
deasemenea si tuturor celorlalti parinti care s-au impli-
cat si au ajutat la buna desfasurare a taberei. A fost un 
eveniment deosebit pentru cele doua comunitati orto-
doxe din Seattle si Portland care speram sa se repete si 
anul viitor.  

datoriile Patriarhiei ecumenice, patriarhul ecumenic de atunci, 
Partenie I si membrii sinodului său au hotărât să-i ofere moatele 
Cuvioasei Parascheva. Ele au trasportate cu o corabie pe Marea 
Neagră, de trei mitropoliţi greci si astfel au ajuns la Iai, unde au 
fost întâmpinate de domnitorul Vasile Lupu, de familia sa, de mit-
ropolitul Varlaam i episcopii săi, de cler si de credinciosi. Cinstitele 
moate au fost aezate la mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi. Dimitrie 
Cantemir, descrie astfel aducerea acestor sfinte moaste la Iasi: “Sul-
tanul Murad al IV-lea a dat voie Domnului Moldovei Vasile să 
strămute sfintele moate din biserica patriarhicească a Costantino-
polei i le-a câtigat acestora pentru cele înalte si multe binefaceri 

i slujbe făcute Bisericii celei mari, că a cheltuit peste 300 de pungi 
la Poarta otomană ca să ia voie pentru strămutarea sfintelor moate. 
Iar toată strămutarea este zugrăvită pe peretele de miazăzi al Bi-
sericii Trei Ierarhi” (Proloagele lunii octombrie).

În urma unui incendiu izbucnit în paraclisul mănăstirii Sf. Trei 
Ierarhi, moatele Cuvioasei au fost mutate în anul 1888 în noua 
catedrală din Iai, unde se găsesc i astăzi.

În fiecare an, aproape un milion de români, din Moldova, dar 
i din celelalte provincii istorice romăneti, se îndreaptă spre Iai 
pentru a se închina moatelor Cuvioasei i a-i cere ajutorul.
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Botez
Duminică 27 august 2006 a primit taina Sfântului 

Botez fetița Jalobeanu Mara Helen, fiica lui Mihai și Angela 
Jalobeanu avînd ca nași familia Mihai și Lucreția Albuleț.

Îi dorim micuței Mara multă sănătate, bucurie și un viitor 
binecuvântat, iar nașilor și părinților sănătate, putere de lucru, 
împliniri și pace.

Situaţia Financiară

Aniversări în luna septembrie
1 Miron Ioana, Oprea Maria
2 Miheștean Lucreția, Nicolae Costică
3 Mureșan Rodica
4 Mureșan Otilia
5 Răutu Bogdan
7 Lucy Ion
8 Gavrilă Daniel
9 Anderson Cristina
10 Marton Gabor, Oprea Radu
11 Dumbravă Georgeta, Pravăț Dan, Tegzeș Claudiu
13 Marcu Cornel, Perian Ionel, Butnar Elisabeta, Butuc Dorina, 
Mioc Pera, Ruja Iasmina
14 Bălan Cristina, Rees Randy
15 Fedorean Nicolae, Munteanu Laura
16 Andrei Dumbravă, Avram Gigel, Ghizilă Teodora
18 Pașca Alin, Popescu Casian, Cocerhan Vasile, Naziru Mihai
19 Moise Radu, Ifrim Clement, Vasiliu Radu, Dănilă Maria
20 Motea Florin, Repede Emil, Tudorache Ioana
21 Nicoară Alexandru, Ciucă Mircea, Dănilă Eugenia
22 Dragu Liliana, Larhs Anthony, Berecz Sofica
23 Berecz Alin, Iovaneli Mihuț, Militescu Mihael, Nistor Claudia, 
Țibelea Marioara, Vasile Adrian
24 Pleșa Adina, Achilles Cristina, Buluc Doru
25 Rădăuceanu Dorel, Botez Eugenia, Preda Mariana, Stamate 
Coca
26 Dumbravă Daniel, Ilac Ana-Maria, Vlad Aurel
27 David Ionel, Dincă Marin
28 Bucșe Sorin, Eleneș Carmen, Olariu Eugenia, Ștefu Ion
29 Olt Emanoil

Tuturor sărbătoriților le transmitem un călduros “La Mulți Ani”, 
însoțit de cele mai calde urări de viață lungă, sănătate bucurii și 
fericire.

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

•

La ora actuală avem $508,036 în conturile de la Bank of 
America plus $30,000 la US Bank, deci un total de $538,036.

Donațiile în luna august au fost următoarele:
$1100 Bot Mariana, Mureșan Nic
$665 Olt Emanoil
$500 Apreutesei Elena, Cătană Ioan, Fedorean Maria, Popiță Dorina, Ene-
Stroescu Daniel
$300 Bădăluță Ioan, Cruceanu Gabriel, Morea Septimiu, Niculiță Bogdan, 
Potra Cristina, Suciu Monica, Timofte Octavian
$250 Aniței Cristian, Marcu Cornel, Stănescu Marian/Luana
$240 Gheorghiu Virginia
$200 Blidar Marius, Ifrim Clement, Ioan Mihai, Ovadiuc Nicolae, Teodo-
rescu Roxana
$176 Tîrtu Marius
$170 Dănilă Gheorghe
$150 Cocerhan Vasile, Marcu Horațiu, Marcu Ovidiu, Moraru Valentin
$100 Airinei Raluca, Albuț Gabriel, Baraboi Tudor, Cherteș Petre, Cira 
Gina, Crețu Ionel, Dominte Elena, Filipaș Gheorghe, Florea Roxana, 
Frățilă Liviu, Militaru Paula, Moraru Adrian, Mureșan Emanoil, Onu 
Dan, Oprea Miruna, Pop Aurel, Rădăuceanu Toader, Rees Mariana, Tătar 
Monica, Vrânceanu Elena
$60 Cotora Ion, Donais Luiza
$50 AST Internațional, Curtis Monica, Dănilă Valentin, Milici Liubinca, 
Pintea Corina, Popescu Marin, Prinyi Sigismund, Romanschi Laura, Tă-
năsescu Alex, Tunduc Marius
$45 Butnar Ioan
$40 Ispas Valentin, Piha Mihai
$38 Nistor Ioan
$30 Cătană Floris
$25 Barbolovici Claudia, Constantin Ionuț, Dănilă Cătălina, Focșan Ralu-
ca, Perian Aurel, Raus Victor, Tanta Ioana
$20 Bustescu Doina, Dreve Sorin, Mărgineantu Dragoș
$10 Barbura Claudiu, Roșu Claudia, Rusu Rodica
$5 Radosav Codruța.

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

Sâmbătă 3 septembrie 2006 au venit în fața Sfântului Altar pentru a primi 
binecuvântarea Bisericii în Sfânta Taină a cununiei următorii tineri:

Lixandru Costin Mihail și Iuliana având ca părinți spirituali familia Seca-
siu Tudor Ion și Ada
Cuc Flavius și Aurica, având ca nași familia Pesceck Mark și Mirela.

Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă fericire, pace și bunăstare iar drumul 
vieții să le fie lung și presărat cu multe bunătăți dăruite de pronia divină. 
Nașilor le dorim multă sănătate, fericire și bunăstare și bunul Dumnezeu să le 
ajute să fie un exemplu de viață creștină finilor lor.

�

�
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Preot paroh: Ioan Cătană 
Preedinte: Virgil Zanidache 
Vicepreedinţi: Val Dominte, Tudor Toma 
Secretar: Valentin Ispas 
Casier: Clement Ifrim 
Controlori: Ionică Creţu, Cornel Marcu, 
Gigel Avram 
 
Comitetul de Doamne: 
Preedintă: Elena Dominte 
Vicepreedinte: Lucia Albuţ, 
Lucy Murean 
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 

Vineri 8 septembrie 12:30 Nașterea Maicii Domnului
Duminică 10 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Joi 14 septembrie 12:30 Înălțarea Sfintei Cruci (post)
Duminică 17 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 24 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 1 octombrie 12:30 Acoperământul Maicii Domnului 
Duminică 8 octombrie 12:30 Sfânta Liturghie
Sâmbătă 14 octombrie 12:30 Preacuvioasa Maica Parascheva
Duminică 15 octombrie 12:30 Sfânta Liturghie

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.ortodox.org

PRSRT STD
U.S.  POSTAGE PAID

BELLEVUE, WA
PERMIT NO. 175
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Invitatie la Festivalul-Bazar Rusesc-Romanesc

Consiliul Parohial si Comitetul de Doamne va invita sa 
participati la acest eveniment anual care este organizat de 
Biserica Rusa “Sf. Spiridon”.

Aplauzele dumneavoastra la programul artistic prezentat 
de grupul “Ghiocelul” ii incurajeaza pe dansatori iar tin-
erii generatii ii da imboldul necesar sa duca mai departe 
frumoasele traditii romanesti.

Intrucat acest bazar este organizat de catre biserica rusa, 
numarul sortimentelor culinare pe care le putem oferi este 
limitat. Mititeii, sarmalele si dulciurile sunt aprobate pen-
tru vanzare. Gospodinele care doresc sa ajute cu dulciuri 
sunt rugate sa o contacteze pe dna Doina Zanidache la 
425-775-6781.

Va rugam sa ii anuntati pe prietenii, rudele si vecinii dum-
neavoastra si sa-i incurajati sa participe la acest important 
eveniment. Orice donatie este binevenita si va intra in 
fondul de constructie al noii biserici.

Va asteptam cu drag!
Sambata 7 Octombrie 11am-6pm

Duminica 8 Octombrie 11am-5pm

În atentia tuturor românilor
Evergreen Cemetery and Funeral Home oferă spre vân-
zare locuri de veci la prețuri cuprinse între $980 și $3,600. 
De asemenea oferă și locuri în mausoleu cu prețuri ce 
oscilează între $3,900 și $6,500.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați 
pe domnul Ion Atanasiu la telefon 206-362-9411 (lasați 

mesaj dacă nu răspundem imediat).
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Pentru a publica anunțul dumneavostră 
în paginile buletinului, contactați-ne la:

buletin@ortodox.org


