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

Cuvân†ul
Buletinul Misiunii Ortodoxe Române “Sfinții Trei Ierarhi” Seattle-nr. (144) decembrie 2006
Troparul
“Îndreptător credinței și
chip blândeților, învățător
înfrânării te-a arătat pe tine
turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat
cu smerenia cele înalte, cu
sărăcia - cele bogate. Părinte
Ierarh Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască
sufletele noastre”

Condacul
“Cel ce verși mir de mult preț
la toată lumea și mie celui
nevrednic și mai mult decât
toți păcătos, dăruiește-mi ca
să-ți aduc ție cântare, Părinte Nicolae. Tu, ca cel ce ai
îndrăznire către Dumnezeu,
slobozește-mă din toate necazurile ca să strig ție: Bucurăte Nicolae, mare făcător de
minuni!“

Sfântul Ierarh Nicolae
(6 decembrie)

Cuvânt de învățătură la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos
Apropiati-va fratilor, si ascultati cu intelegere,
ca vreau sa va arat si sa va spun puterea si cinstea
zilei de astazi, intru care s-a facut cercetarea si
innoirea neamului omenesc.
Traim in aceasta zi sfanta, fapta cea mai adanca
a lumii; ascuns in pruncul Iisus, Dumnezeu se
face om, ca pe oameni sa-i indumnezeiasca. Ca
din inceput, omul a fost facut dupa chipul si
asemanarea lui Dumnezeu. Dar de ce fapta aceasta
de cercetare a omului, din partea lui Dumnezeu?
Noi nu uitam, fratilor, ca viata noastra, viata
fiecarui om dintre noi, inchide o sfasietoare taina.
Neascultarea de Dumnezeu a stramosului Adam
si inselaciunea cea din inceput a diavolului, neau prins pe toti in lantul
pacatului, a stricaciunii, a
ratacirii, a dobitociei. Si asa,
prin invidia diavolului si
prin neinfranarea fiecaruia
din noi si a tuturor laolalta,
am cazut din slava lui
Dumnezeu si ne-am lipsit,
impreuna cu Adam, de
hrana cea sfanta a Raiului,
si in stricaciune si in viata
lovita de moarte ne nastem
toti pe lume. Si aceasta ne-a
fost deajuns.
Ci, dupa ce ne-a vazut
pe noi vrajmasul, goliti
de slava lui Dumnezeu,
a inceput cu si mai mari
inselaciuni sa surpe pe
oameni, vrand sa ne
instraineze cu totul de Dumnezeu, prin razboaie,
prin furtisaguri, prin desfranari, prin inchinari la
idoli; si gandul lui este, ca la urma, sa ajunga sa ne
faca pe toti, adevarati vrajmasi ai lui Dumnezeu.
Dar, preamilostivul Domnul nostru n-a mai
putut suferi ca sa ne vada pe noi cazuti, in atata
prapastie de rele si de nenorociri. Si n-a uitat ca
fapturile mainilor Lui suntem, ci, plecand cerurile,
S-a pogorat pentru cercetarea noastra. Si ce a facut?
La plinirea vremii, Domnul nostru Dumnezeu s-a
ascuns intr-un trup de prunc, in pantecele Maicii
Domnului, adica in trup omenesc S-a imbracat,

vrand, ca din acest trup, ca un soare ascuns dupa
un nor, sa lumineze si sa indumnezeiasca pe om,
cu a Sa lumina, cu a Sa dumnezeire. Si cu scutece
se infasa Cela ce infasura rotundul pamantului cu
nori. Si in ieslea dobitoacelor S-a culcat, Cela ce
se odihneste pe umerii heruvimilor de-a pururea,
ca sa ne scape pe noi de viata cea dobitoceasca. Si,
iata, Cel nevazut, ca Dumnezeu, S-a facut vazut,
ascuns in trup de om. Cel nepipait, S-a facut
pipait; Fiul lui Dumnezeu, Se face fiu omului.
Fara sa se schimbe ca Dumnezeu, om cu trupul
Se face, desavarsit Dumnezeu si om desavarsit.
Ba inca si trupul fiecaruia din noi il face trup din
trupul Lui, si os din oasele Lui. Imprumuta de la
noi trupul nostru omenesc
si ne aduce, in schimb,
impartasire din viata firii
Lui de Dumnezeu.
Si asa, ascunzandu-si
dumnezeirea, cu trupul
Sau de om, se pogoara El
in cautarea noastra. Si,
afland oaia cea pierduta,
adica toata omeneasca
framantatura, o ia pe umerii
Sai si la Tatal ceresc o duce
si, facand pace cu El, ne da
iarasi intrare libera la Izvorul
cel dumnezeiesc al vietii
celei fara de moarte si ne
plamadeste din nou, cu har
dumnezeiesc, biata noastra
fire de oameni, firea noastra,
care ajunsese pierduta in
lume cea fara de nadejde a mortii, a stricaciunii, a
patimilor si a dobitociei pacatului.
Ca puteri de viata sfanta si dumnezeiasca ne
da, in adevar, Domnul Hristos, Omul-Dumnezeu,
prin cuvantul Lui, prin moartea Lui pe cruce si
prin Invierea Lui, prin trupul si sangele Lui din
Sfanta Impartasanie; intr-un cuvant, prin toata
aceasta milostiva, atotcuprinzatoare si tainica
pogorare de haruri a venirii Lui in lumea noastra.
Cu adevaral. asa cum spun Sfintii Parinti: la
Craciun, Dumnezeu S-a facut prunc de om, ca pe
om sa-l faca Dumnezeu.
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Deci, ce vom rasplati Domnului pentru toata aceasta covarsitoare
binefacere dumnezeiasca, pentru toata aceasta milostiva cercetare,
pentru tot acest pogoramant dumnezeiesc de neinchipuit?
Raspunsul credintei este ca datori suntem, mai intai, sa nu uitam
fapta aceasta a lui Dumnezeu si sa-I fim mullumitori pentru ea, simtind
ca nevrednici suntem de atata mila, de atata bunatate. Pe pardoseala
pesterii din Betleem, la locul unde S-a nascut Mantuitorul si a fost
culcat in iesle, sta scris: “Aici s-a nascut Iisus Hristos, Dumnezeu,
Care S-a facut om, pentru mantuirea lumii”. Cu ochii gandului tinta
la locul acela al pesterii din Betleem, sa lasam, fratilor, si noi acum
simtirea inimilor noastre sa dea glas cantarii ei de preamarire si de
multumitoare inchinaciune lui Dumnezeu, pentru venirea Lui la noi
in trup omenesc, venirea cea plina de daruri, pe care o praznuim astazi,
glasul cantarii de taina, cutremuratoare si adanca, pe care impreuna
cu Biserica, o canta astazi toata crestinatatea din lume.
“Taina straina vad astazi si preamarita, Cer se face pestera, scaun
de Heruvimi, Fecioara; ieslea, salasluire intru care S-a culcat Cel
neincaput, Hristos-Dumnezeu, pe Care, laudandu-L, II marim”.
Cu adevarat, fiecare din noi putem zice: “Iti multumesc, Doamne,
ca Te-ai gandit si la mine si la mantuirea mea si a fiecaruia din noi,
in ziua cand Te-ai nascut prunc si Te-ai facut om, in pestera din
Betleem”.
Si cu dreptate, la bucuria aceasta pentru om, Dumnezeu a chemat
si puterile ceresti, zicandu-le: “Bucurati-va impreuna cu Mine, ca am
aflat si am adus acasa, oaia cea pierduta”.
Dar, oricand ne vom gandi cu adevarat la toate aceste tainice
daruri, cate a facut Dumnezeu pentru noi, cu neputinta este sa nu ne

indemnam spre dragostea lui Dumnezeu si cu neputinta este sa nu ne
straduim si noi, ca sa facem poruncile Aceluia, Care ne-a dat viata si
atat de mult ne poarta de grija. Drept aceea, datori suntem, fratilor,
sa cinstim pogorarea lui Dumnezeu la noi si prin pazirea de-a pururea
a poruncilor Lui, ca poruncile Lui sunt cai de tainica impartasire din
viata Lui cea dumnezeiasca si fara de moarte. Deci, cu dragoste, unul
pe altul sa cinstim, si, precum Insusi Domnul a scris in Legea Sa, asa
sa facem, ca a zis: “Sa nu ucizi, sa nu furi, sa nu fi desfranat, sa nu
graiesti minciuni, sa cinstesti pe tatal tau si pe mama ta si sa iubesti pe
aproapele tau ca pe tine insuti, pe aproapele nu numai pe cel de bun
neam cu tine, ci pe tot omul in nevoie din lume, pentru care a venit
Dumnezeu la noi si S-a facut om”.
Inca, datori suntem sa pazim si alte porunci ale Lui, pe cei flamanzi
sa-i hranim, pe cei straini sa-i primim, pe cei goi sa-i imbracam; pe
oamenii lui Dumnezeu in cinste sa-i avem, pentru ca aceia privegheaza
si se roaga pentru sufletele noastre; de Biserica sa nu ne instrainam si
acolo sa ne curatim de pacate si sa ne trezim la bine. Si asa, cu buna
stiinta, sa ne apropiem de trupul si sangele Domnului, neavand spre
nimeni vrajba, iubindu-ne nu cu fatarnicie, ci din inima, cinstindu-ne
unul pe altul, ca sa fim fiii Celui Preainalt, partasii vietii dumnezeiesti
a lui Hristos-Domnul si mostenitori Imparatiei ceresti. Ca, pentru a
innoi viata oamenilor din lume, a venit la noi, chemandu-ne pe toti
Hristos, adevaratul Fiu al lui Dumnezeu; Dumnezeu adevarat si Om
adevarat. A lui sa fie slava in Treime, Celui de o fiinta cu Tatal si cu
Duhul Sfant. Amin.

Botezuri

Dintr-o regretabilă eroare cauzată de combinarea numerelor din iulie și
august au fost omise următoarele anunțuri:

În ultima lună au fost încreștinați urmatorii copii:
•
•
•
•
•
•

Christa Mihai, fiica lui Constantin și Adriana Claudia având
ca nași familia Ovidiu și Carmen Eleneș (5 noiembrie);
Sabina Ana Avadanei, fiica lui Dragoș și Elena Avadanei.
Nași au fost familiile Nicolae și Mădălina Surpătanu și
Cristian și Ana-Maria Ilac (11 noiembrie)
Ștefan Daniel Fânaru, fiul lui Adrian și Elena Fânaru, având
ca nași familia Cornel și Angelica Lupu (12 noiembrie)
Nicholas Marcu Vișan fiul lui Marcu Ovidiu și Vișan
Carmen având ca nași familia Marius și Ana Omușoru (26
noiembrie)
Anna-Sophie Florescu, fiica lui Octavian și Alexandra
Florescu. Nași au fost familia Dan și Eugenia Albu (3
decembrie)
Caroline Ioana Popescu, fiica lui Bogdan și Adriana
Maria Popescu. Nași au fost Adrian și Delia Moraru (3
decembrie)

Dorim copiilor o viață binecuvântată de Dumnezeu, bucurii și
fericire iar nașilor și părinților multă sanătate și putere să-i crească
în duhul dreptei credințe.

2

Omisiune

Cununie: Sâmbătă 19 august 2006 au venit în fața Sfântului Altar pentru
a-și uni viețile în Sfânta Taină a Cununiei tinerii Bogdan Niculiță și Olga
Tatun având ca nași familiile Alexandru Martea și Eugenia Talasman
și Andrei și Elena Avdeyev. Le dorim multă sănătate, Dumnezeu să le
călăuzească pașii în noua viață și să le dea multe bucurii și fericire. Casă
de piatră!
Botezuri:
Anthony Joseph Cena, fiul lui Ion și Mihaela Cena, având ca nași Gabriel
și Lucia Albuț (24 iunie).
Alexandru Daniel Mînăscurtă, fiul lui Ion și Marcela Mînăscurtă. Nași
au fost familia Adrian și Cristina Feneșan (24 iunie).
Natalie Joanne Grigoraș, fiica lui Adrian și Corina Grigoraș având ca
nași familia Valentin și Ioana Danciu (25 iunie).
Anthony John Silaghi, fiul lui Sergiu și Lidia Silaghi. Nașă a fost Roxana
Florea (13 august).
Emma Potra, fiica lui Adrian și Cristina Potra, având ca nași pe Dan
Legesse și Loretta Anne Dienzo (19 august).
Patrick George Irimescu, fiul lui Gheorghiță și Liliana Irimescu. Nași
au fost familiile Marius și Elena Apreutesei și Clement și Gaby Ifrim (19
august).
Alexander Robert Mihalcea, fiul lui Bogdan și Adriana Mihalcea, având
ca nași Octavian și Mariana Timofte (20 august).
Ne cerem scuze pentru aceste omisiuni.

Florin Trofin

nr. 144, decembrie 2006

pagina 3

Urare de Crăciun şi Revelion
Părintele Ioan Catană şi familia sa, Consiliul Parohial şi Reuniunea de
Doamne au plăcuta ocazie să ureze tuturor credincioşilor cu ocazia
Crăciunului şi a Noului An 2007, multă sănătate, împliniri în viaţa
personală, prosperitate, voie bună, bucurii si fericire.
Pentru toţi tradiţionalul “LA MULŢI ANI”

Programul slujbei de Crăciun
Ca și anul trecut, slujba de Crăciun se va desfăşura în
sala bisericii catolice St Pius X din Mountlake Terrace,
(vedeţi harta de mai jos).
Părintele va începe Utrenia la ora 9am urmată de Sfânta Liturghie la ora 10am. Cei care vor să se spovedească o
pot face în timpul Utreniei (între orele 9 şi 10).
După încheierea Sfintei Liturghii vom avea bucuria
de a asculta un concert extraordinar de colinde susținut
de grupul coral “Ars Carminis” care se află în turneu în
Statele Unite cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Acest grup
a luat ființă în anul 2002 sub îndrumarea părintelui profesor Stelian Ionașcu. Toți membrii grupului au absolvit
Seminarul Teologic din București și sunt studenți la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
Comitetul de Doamne al bisericii vă invită apoi să
rămâneţi la masa tradiţională de Crăciun cu preparate
culinare româneşti care suntem siguri că îl va ademeni și
pe Moș Crăciun.
Crăciun Fericit!

220th St.
Exit 179

58th Ave.

I5

Grupul Coral “Ars Carminis”

22105 58th Ave. W,
Mountlake Terrace 98043
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Raport despre progresul proiectului de Constructie al Bisericii

Asa cum am promis la Fundraising-ul din luna martie,
vreau sa va informez regulat, in numele Comitetului de
Constructie, despre progresul nostru legat de Noua Biserica. In ultimele luni am incheiat planurile preliminare de
constructie si am intocmit pe baza discutiei cu Comisia de
Planning de la City of Mountlake Terrace, un plan concret pentru depunere a actelor pentru “land use permit”.
De asemenea am continuat actiunea de “land vacation”
pentru zona de la intrarea proprietatii.
Crearea planurilor proiectului - Ovidiu Marcu, architectul roman pe care l-am ales sa creeze planurile de arhitectura, a terminat proiectarea intregului site. Acum Ovidiu pregateste cateva desene in perspectiva (3D) pentru a
prezenta proiectul intregii comunitati cu ocazia Sarbatorilor si la Adunarea Generala de la inceputul anului viitor.
Ovidiu a realizat un proiect deosebit de reusit, inspirat din
traditiile bisericilor romanesti si as vrea sa-i multumesc in
numele intregii noastre parohii pentru efortul si creativitatea sa. In luna noiembrie ne-am intalnit cu Adam Clark,
architect la firma Gary Parkinson, care va fi arhitectul “on
record” pentru proiect. Adam va aduce proiectul lui Ovidiu la cod, va face desenele de constructie, si va pregati
aplicatia pentru “building permit”. Ovidiu i-a prezentat
lui Adam planurile de constructie. Apoi, pe baza lor, Cornel Marcu si cu mine am negociat contractual cu Adam
si am reusit sa reducem pretul de la $24,800 la $19,200,
care este in opinia noastra, un pret foarte bun pentru acest
contract.
Completarea titlului de proprietate - In raportul precedent mentionam ca avem doua aspecte care trebuie
rezolvate inainte de depunerea actelor pentru “land use
permit”:
1. Adaugarea la titlu a unei benzi de 15 feet in zona
de est a proprietatii. Avocatul nostru a studiat dosarul intocmit de Gabriel Albut cu toate actele de proprietate si a
cerut un nou “Title Report”. Pe baza acestor acte pe care
le-a depus la City, avocatul a reusit sa obtina confirmare
de la City ca noi suntem proprietarii acestei benzi de 15
feet. Costul avocatului a fost de aproximativ $1500, suma
care a fost platita de fostii proprietari ai terenului. Aceasta
problema este acum 100% rezolvata.
2. Eliminarea dreptului de “right-of-way” pe care il
are City asupra unei sectiuni de la intrarea in proprietate (in continuarea starzii 64th). In noiembrie am avut o
noua sedinta la City si am confirmat ca ei sunt de accord
cu “land vacation” si nu vor cere o compensatie financiara

pentru teren. Apoi am vorbit cu cei doi vecini din partea
de est. Dupa negocieri detaliate asupra pretului, vecinul
primului lot (Lot 21) a fost de accord sa ne vanda terenul
lui (approx. 2326 sq. ft.) pentru $12,000. Din estimarile noastre, terenul poate creste valoarea proprieatii lui
cu $15,000 la $20,000, deci consideram ca am obtinut
un pret bun de vanzare. Sambata 2 decembrie am semnat
optiunea de a cumpara terenul la acest pret dupa vacation.
Am prezentat o oferta similara vecinului de la lotul 22 si
acum asteptam sa ne prezinte o contra-oferta.
Planul de actiune in continuare – Prezint mai jos o
actualizare a planului de actiune din raportul precedent:
1. Finalizarea proiectului de arhitectura – Proiectul
lui Ovidiu a fost terminat si desenele predate lui Adam
Clark pentru “permit application”.
2. Pregatirea documentelor pentru “permit application” – In noiembrie am avut un prim meeting la City
pentru “pre-application review”. In urma meetingului am
primit o lista de documente pe care trebuie sa le pregatim pentru aplicatie. Miercuri 12 decembrie Val, Florin
si cu mine ne-am intalnit cu Adam si cu Richard Deccio.
Richard este inginerul civil cu care am lucrat la planul
anterior, si care a fost de acord sa continue cu noi pentru aceasta aplicatie. Am discutat impreuna cerintele de la
City si am distribuit sarcinile in felul urmator:
- Adam va lucra la Master Plan pe care isi propune sa
il termine in 15 ianuarie.
- Richard va continua be baza acestui Master Plan cu
documentele de civil engineering, pe care isi propune sa le
termine la sfarsitul lui ianuarie.
- Val si cu mine vom incerca sa rezolvam propunerea
de vacation pentru lotul 22.
3. Pe baza acestui plan, speram ca in luna februarie
sa depunem aplicatia de “Land use permit” la City. In paralel vom depune si cererea de land vacation. Daca totul
merge bine, vom avea aprobarea de constructie in timp ca
sa ”break ground” in primavara viitoare.
Va rog sa contactati orice membru al Comitetului de
Constructie daca aveti intrebari sau propuneri legate de
proiectul Bisericii. Va multumesc pentru generozitatea cu
care sprijiniti acest proiect. Acum, in ajun de sarbatori, va
urez tuturor un Craciun Fericit si un An Nou care sa ne
aduca tuturor bucuria inceperii constructiei pentru Noua
Biserica din Seattle!
Tudor Toma
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Dragi prieteni români
În numele Comitetului de Doamne și al Consiliului Parohial vreau să vă mulțumesc din toată
inima pentru participarea și ajutorul pe care l-ați acordat evenimentului din 4 noiembrie 2006.
Ne-am pregătit pentru 250 de persoane și au participat aproximativ un număr de 90 de persoane.
Am rămas plăcut impresionați de participarea crescută a tinerilor, fapt care ne bucură și ne întărește
speranța că tânăra generație va continua transmiterea valorilor spirituale și a credinței creștine ortodoxe pe aceste meleaguri.
Mesele au fost pline cu delicioase dulciuri de casă, preparate culinare din cele mai diverse și tot
felul de băuturi pregătite și donate cu generozitate de gospodinele din comunitatea noastră.
Dragi prieteni, vă rugăm din suflet ca pe viitor să participați în număr cât mai mare la aceste evenimente organizate în scopul strângerii a cât mai multor donații pentru noua biserică pe care o dorim
cu toții. Numai prin unitate și dragoste vom putea face ca visul nostru să devină realitate.
Cu tot respectul,
Președinta Comitetului de Doamne,

Elena Dominte.
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Aniversări în luna
decembrie
1 Nistor Ioan
2 Răduceanu Niculina
3 Chricaros Georgeta, Geageac Florica
4 Gavrilă Alina, Kisz Ovidiu Dan
5 Buluc Andrei, Ghiţescu Florentina
6 Soneriu Nicoleta, Tibelea Nicolae
7 Miheştean George, Paraschiv Valentina
8 Dumitru Mirela
9 Feneşan Adrian, Petriuc Mihai-Tudor
10 Andrei Gheorghe, Dănilă Valentin, Moise Camelia
12 Tepordei Mihaela
13 Stoiţă Vasile
14 Cena Mihaela-Cristina
15 Gorog Gabriela-Mirela, Andrăşan Dragomir, Manciu Robert
17 David Vasilica, Farkaş Iuliu
18 Lupu Corneliu, Mija Vasile
19 Petru Luminiţa, Stranski Mariana
20 Buluc Anca, Groşan Delia, Moreno Anca, Tudor Cristian
21 Adamovici Ştefania, Delu Mihaela, Niţulescu Cristian,
Mureşan Constantin, Popescu Alex
22 Caruţaşu Cristian, Dumitraşcu Adrian, Geageac Nicoleta,
Tănăsescu Alina, Rees Gabriel
24 Goie Cristian, Bobaru Elena, Plev Maria, Puraveţ Tatiana
25 Culiac Adrian
27 Hoadrea Petre, Matea Carmen, Trofi n Florin, Vladislav Laura
28 Piha Mihai, Stranski Andre Gerard
29 Popescu Mircea
30 Bulai Doina
31 Crăciun Ionela

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

La ora actuală avem $520,937 în conturile de la Bank of
America plus $30,000 la US Bank, deci un total de $550,937.
Donațiile în luna noiembrie au fost următoarele:
$1000 Druță Dan și Alina
$550 Cătană Ioan
$500 Popiță Ioan
$450 Ilac Cristian
$400 Ovadiuc Nicolae, Pop Aurel
$351 Tîrtu Marius
$300 Clinciu Ciprian, Ghimpu Dorin, Goie Ioan, Mihai Constantin, Olt
Emanoil, Pescheck Mark
$250 Udrea Mariana
$225 Gheorghiu Virginia
$200 Manole Vasile, Moraru Valentin, Oros Adina, Suciu Monica, Toma
Tudor
$160 Nistor Ioan
$150 Brujban Radu, Cira Gina, Dănilă Gheorghe, Goie Cristian, Mureșan
Rodica, Oltean Adrian, Podar Marius, Prinyi Bobi, Rădăuceanu Paul,
Surpătanu Nicolae
$125 Moraru Adrian
$110 Costea Mihai
$100 Albuț Gabriel, Apreutesei Elena, Boț Radu, Cotuțiu Alexandru, Cuc
Iosif, Dănilă Valentin, Deac Cristina & Blidaru Marius, Dominte Elena,
Enache Gabriel, Farkaș Marius, Filipaș Gheorghe, Frățilă Liviu, Gherle
Adrian, Ghelție Cristi, Hellen’s Adult Family Home, Ispas Valentin, Lupu
Cornel, Marcu Cornel, Miclea Ștefan, Mureșan Nic, Piroi Florina, Răutu
Carmen, Smântână Ioan, Țepordei Bogdan, Ulmanu Ionuț, Zanidache
Virgil
$75 Nine Maria
$70 Cotora Ion
$60 Cozmei Cătălin, Șandru Mihail
$50 Barbolovici Claudia, Beni Moise, Corchesh Lucian, Dănilă Cătălina,
Dreve Sorin, Focșan Raluca, Ioana Tanta, Marton Gizela, Moldovan Ion,
Pintea Corina, Plev Maria, Roșca Sebastian, Surduc Carmen, Tănăsescu
Alex, Tătar Monica, Țîru Mihăilă, Trocan Gabriel
$5-30 Perianu Florentina, Popescu Marin, Cătană Floris, Piha Mihai,
Samoilă Cătălin, Stana Vasile, Fărcășan Bogdan, Lieuallen Smaranda,
Teodorescu Cristina, Diplan Pompiliu.

In Memoriam

Duminică 29 octombrie 2006 a avut loc parastasul de patruzeci de zile de la
trecerea la cele veșnice a celei ce a fost Marton Paraschiva (Țuca) decedată în luna
septembrie la vârsta de patruzeci și unu de ani, după o lungă și grea suferință.
Țuca a fost membră a bisericii noastre din ziua de 1 mai 1994 și a participat la
diverse acțiuni întreprinse de biserică.
Prin dispariția ei dintre noi ea a lăsat un gol rămânând veșnic îndurerați și
nemângâiați cei doi copii ai săi Gizela și Christofor, precum și scumpii săi părinți
Ioan și Viorica Bădăluță.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i așeze nobilul său suflet în Împărăția Sa iar noi
îi vom păstra o veșnică amintire.
Dănilă Gheorghe.
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Programul Slujbelor religioase
Miercuri 6 decembrie

12:30

Sfântul Nicolae Arhiepiscopul Mirei Lichiei

Duminică 17 decembrie

12:30

Sfânta Liturghie

Duminică 10 decembrie
Duminică 24 decembrie
Luni 25 decembrie

Marți 26 decembrie

Miercuri 27 decembrie

Duminică 31 decembrie
Luni 1 ianuarie

Sâmbătă 6 ianuarie

Duminică 7 ianuarie

12:30
12:30
9:00*

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

Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie

Nașterea Domnului (Crăciunul)
Soborul Maicii Domnului

Sf. Ap. Întâiul-Mucenic și Arhidiacon Ștefan
Sfânta Liturghie

Sfântul Vasile Cel Mare

Botezul Domnului (Boboteaza)

Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N.
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
*Slujba de Crăciun se va desfășura în sala din Mountlake Terrace (vedeți anunțul din
paginile interioare)

The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151
Bellevue, WA, 98015-3151
(address correction required)

TO:

Cititi Buletinul Parohial
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www.ortodox.org

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.
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