“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)
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Troparul
“Pe Cuvântul, Cel
împreună fără de început
cu Tatăl şi cu Duhul, Care
S-a născut din Fecioară
spre mântuirea noastră,
să-L lăudăm credincioşii şi
să I ne închinăm; că bine
a voit a Se sui cu trupul pe
Cruce şi moarte a răbda, şi
a scula pe cei morţi, întru
slăvită învierea Sa.”
Condacul
“La iad Te-ai pogorât,
Mântuitorul meu, şi porţile
zdrobindu-le, ca un Atotputernic, pe cei morţi ca un
Ziditor împreună i-ai înviat; şi boldul morţii, Hristoase, l-ai frânt, şi Adam
din blestem a fost mântuit,
Iubitorule de oameni. Pentru aceasta, toţi ne rugăm
Ţie: Mântuieşte-ne pe noi,
Doamne.“

Predică la Învierea Domnului de părintele Ilie Cleopa
Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a tre s-au făcut. Astăzi Hristos Domnul a biînvierii) celor adormiţi (I Cor. 15, 20)
ruit moartea şi pe tiranul diavol l-a surpat,
iar nouă cale către mîntuire prin înviere
Hristos a înviat !
Iubiți credincioși! Astăzi prăznuim praz- ne-a dăruit. Deci toţi să ne bucurăm, să sălnicul praznicelor şi sărbătoarea sărbătorilor. tăm şi să ne veselim că Mîntuitorul a biruit
Astăzi este bucurie duhovnicească pretu- moartea şi iadul şi pentru mîntuirea noastră
tindeni în lumea creştină. Astăzi Domnul pe toate le-a lucrat.
Iubiţi credincioşi, în cele ce urmează
şi Dumnezeul şi Mîntuitorul nostru Iisus
Hristos a luminat toate prin învierea Sa. dorim să arătăm pe scurt cu ce fel de trup
vor învia sfinţii şi drepţii
Cerul şi pămîntul după cului Dumnezeu, precum şi
viinţă să se veselească, căci
păcătoşii, în ziua învierii
lumina Învierii Domnului
cea de obşte de la sfîrşia umplut de lumină cerul
tul lumii. Despre acestea
şi pămîntul şi iadul şi pe
vorbind, aducem în mijloc
toţi cei ţinuţi în legăturile
cuvîntul Sfintei Scripturi,
morţii cu nădejdea învierii,
care arată că patru vor fi înla veşnică veselie i-au adus
suşirile şi darurile sfinţilor
prin coborîrea Mîntuitoruşi ale drepţilor la învierea
lui în iad. Astăzi Hristos,
cea de apoi. Acest adevăr
viaţa noastră a pus temeîl arată prealuminat marele
lie nouă neamului omeApostol Pavel, care zice: Se
nesc prin învierea Sa şi a
seamănă trupul întru stricăîncununat toate minunile
ciune, înviază întru nestripreaslăvite făcute de El pe
Hristos a înviat din morți, cu
căciune. Iată darul nestripămînt.
moartea pre moarte călcând
Astăzi este ziua Învierii și celor din morminte viață căciunii! Se seamănă întru
necinste, înviază întru slavă.
Domnului, biruinţa împă- dăruindu-le.
Iată darul strălucirii! Descării, surparea războiului,
stricarea morţii şi înfrîngerea diavolului. As- pre acest dar al strălucirii, şi Domnul a zis:
tăzi după dreptate ni se cade să repetăm cu- Atunci drepţii vor străluci ca soarele întru îmvintele profetului Isaia: Unde-ţi este, moarte, părăţia Tatălui lor (Matei 13, 43). Se seamăbiruinţa ta? Unde-ţi este, moarte, boldul tău?. nă întru slăbiciune, înviază întru putere. Iată
[...] Prin Învierea Domnului nenumăra- darul puterii! Se seamănă trup firesc, înviază
te bunătăţi ni s-au dat. Prin înviere amăgi- trup duhovnicesc. Iată darul subţirătăţii! Cei
rea diavolilor s-a pierdut. Prin înviere biru- înviaţi vor avea trupuri uşoare, duhovniceşti,
im moartea. Prin înviere trecem cu vederea nestricăcioase, adică nemuritoare, asemenea
viaţa cea de acum. Prin înviere către răsplata îngerilor (I Corinteni 15, 42-44).
Dar fiindcă am amintit şi de trupurile
cea veşnică ne sîrguim. Prin înviere, cu trup
fiind înfăşuraţi, de cei fără trup ne apropiem păcătoşilor din vremea învierii, să ştiţi că
mare deosebire vor avea trupurile celor răi
dacă vom voi.
Astăzi biruinţele cele strălucite ale noas- de ale sfinţilor şi drepţilor în ziua judecă-
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ţii de apoi. Trupurile păcătoşilor vor arăta starea cumplită în unei întîlniri familiare. Şi astfel s-a aşternut între ei o mare
care au trăit pe pămînt şi înfricoşatele pedepse ce îi aşteaptă, duşmănie. Deşi cel ocărît şi batjocorit dorea să-l dea în judecînd le va zice Domnul: Duce-ţi-vă de la Mine, blestemaţilor, cată pe cel ce l-a nedreptăţit şi l-a înjurat, mai ales că la acest
în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui (Matei lucru îl îndemnau mulţi, el totuşi n-a făcut aceasta şi dorea
din toată inima să restabilească pacea şi prietenia cea mai
25, 41).
Şi vor fi trupurile acestora înfricoşate la vedere şi pline de dinainte. Dar celălalt nu voia cu nici un chip să-l înţeleagă,
spaimă. În locul strălucirii se vor îmbrăca cu adînc de întu- ci spre duşmănie îl pornea prin purtările şi vorbele sale cele
neric, care va semăna cu întunericul cel din afară al iadului. rele.
A început Postul Mare, se apropiau Sfintele Paşti şi între
Şi după cum strălucirea fericiţilor va fi însoţită de frumuseţe preaminunată, tot aşa, trupurile păcătoşilor vor avea mare ei nici o schimbare nu se făcuse, măcar că mergeau amîndoi
spaimă şi urîciune. Şi măcar că vor avea nestricăciune ca şi în fiecare Duminică la Sfînta Biserică. În Sîmbăta Mare sdrepţii, această nestricăciune o vor avea pentru a se chinui au spovedit amîndoi, urmînd să se împărtăşească la Sfînta
Liturghie, în noaptea Învierii. Preotul,
veşnic în iad şi niciodată a se mistui.
care cunoştea bine ce se petrecea între
Însă, dacă dorim să avem fericire veşei, îl povăţuia de multe ori pe cel ce
nică la învierea de apoi, să nu fim fără
întreţinea starea de duşmănie, ca să-şi
de grijă, ci cu frică şi cutremur să slujim
revizuiască gîndurile şi vorbele sale şi
Preabunului nostru Dumnezeu pînă la
să-şi ceară iertare. Acelaşi îndemn şi
ultima noastră suflare. Chiar dacă cinecanon stăruitor de pocăinţă i-a dat şi
va ar fi împodobit cu toate faptele bune,
la spovedanie. Dar el, deşi s-a făgădunu poate fi fără grijă în veacul de acum.
it, n-a făcut aceasta. Spre miezul nopţii,
Mîntuitorul ne spune că: Cine va răbda
clopotele cu sunetul lor duios, chemau
pînă la sfîrşit, acela se va mîntui (Matei
poporul la Sfînta Înviere. Unul a păşit
10, 22). Să luăm pildă de la corăbierii
pragul bisericii cu adîncă mîhnire în
care vin cu corăbiile pline de multe boinimă, că nu este iertat de vecinul său.
găţii şi bunătăţi. Ei priveghează pururea,
Al doilea a intrat în biserică cu frică
chiar cînd ajung la liman sînt cu mare
pentru că nu şi-a îndeplinit canonul, ci
grijă ca nu cumva să se lovească cu coavea încă răutate şi duşmănie, la care îl
rabia de vreo stîncă şi să li se întîmple
îndemna mereu blestematul diavol.
primejdie şi pagubă mare.
Slujba Învierii se desfăşura înălţător
[...] Sfîntul Ioan Gură de Aur zice:
în mireasma dumnezeiască ce plutea în
“Am lepădat povara postului, dar n-am
lepădat şi rodul postului. Căci este cu “Fără iubire, fără iertare şi milostenie nu Sfînta Biserică. Duios şi convingător a
neputinţă şi osteneala postului a o lepă- este mîntuire, nu sînt Paşti, nici bucurie în început la strană cîntarea: “Ziua Învierii
da şi rodul postului a-l secera. A trecut suflet, nici înviere din moartea păcatelor, şi să ne luminăm cu prăznuirea şi unul
pe altul să ne îmbrăţişăm. Şi să zicem,
osteneala nevoinţelor, dar să nu treacă nici pace în inimile noastre.”
fraţilor, şi celor ce ne urăsc pe noi, să
rîvna faptelor bune. S-a dus postul, dar
iertăm
toate
pentru
înviere
şi aşa să strigăm: Hristos a înviat
să rămînă evlavia. A trecut postul cel trupesc, dar n-a trecut şi
postul cel duhovnicesc, care este mai bun decît acela, iar acela din morţi, cu moartea pe moarte călcînd şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”. Fiori puternici i-au zguduit suflepentru acesta s-a făcut”.
Prin postul duhovnicesc înţelegem lucrarea faptelor bune, tul şi trupul, lacrimi fierbinţi i se prelingeau pe obraz şi rotea
pe care sîntem datori să le facem toţi cei ce sîntem botezaţi ochii în toate părţile ca să vadă pe vecinul său. Nu i-a fost
în numele Preasfintei Treimi şi credem în Hristos Cel învi- greu să-l descopere.
Chiar în acel moment, acela se strecura prin mulţime căat din morţi. În fruntea faptelor bune care ne ajută cel mai
tre
dînsul, i-a ieşit înainte şi s-au îmbrăţişat, zicînd încet:
mult la mîntuirea sufletului este iubirea creştină. Fără iubire,
fără iertare şi milostenie nu este mîntuire, nu sînt Paşti, nici “Hristos a înviat!” După răspunsul plin de dragoste al vecibucurie în suflet, nici înviere din moartea păcatelor, nici pace nului: “Adevărat a înviat!”, a adăugat cu şi mai multe lacrimi
în ochi: “Iartă-mă, dragul meu, iartă-mă! Nu se va mai întîn inimile noastre.
Iată o istorioară adevărată despre doi creştini certaţi unul împla niciodată felul cum m-am purtat cu tine. Sfînta Înviere
a lucrat puternic asupra mea şi m-a învăţat că nu-i bine, nici
cu altul, care s-au împăcat în noaptea de Înviere.
Doi oameni, buni prieteni creştini, au ajuns la o ceartă din evanghelic, nici creştineşte, nu-i omeneşte ceea ce am făcut
lucrarea diavolului de la nişte lucruri de nimic. Unul, din fire eu cu tine, în timp ce tu ai răbdat şi aşteptat cu încredere acest
(continuare în pagina 5)
mai iute, l-a înjurat şi l-a insultat greu pe celălalt cu prilejul
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Raport donații
Pe baza contribuţiilor făcute din anul 1994
(anul de înființare al bisericii) și până în
prezent, următoarele persoane se încadrează
în categoriile de donaţie Silver, Gold, Platinum şi Diamond. Am dori ca şi pe această
cale să le recunoaştem meritele deosebite şi
să le mulţumim din inimă pentru sprijinul
acordat proiectului de construire a unei biserici româneşti. Cu ajutorul lui Dumnezeu
şi continuând în acelaşi spirit de unitate şi
devotament pentru Lăcaşul Său vom putea
duce acest proiect minunat la bun sfârşit.
Să vă ajute Dumnezeu,
Părintele Ioan Catană şi Consiliul Parohial

Diamond ($20,000 și peste)
Olt Emanoil și Violeta
Cătană Ioan și Floarea
Mureșan Emanoil și Rodica
Albuț Gabriel și Lucia
Dominte Val și Elena
Toma Tudor și Aurora
Mureșan Nicu și Lucy

Platinum ($10,000 - $19,999)
Nistor Ioan și Valeria
Zanidache Virgil și Doina
Dănilă Gheorghe și Maria
Anonim
Marcu Cornel și Virginia
Malkasian Gary și Magdalena
Podar Marius și Monica
Dănilă Valentin și Eugenia
Tîrtu Marius și Margareta
Popescu Marin și Natalia

Gold ($5,000 - $9,999)
Petrovan Ioan și Maria
Lupu Corneliu și Angelica Liliana
Brujban Radu și Ana-Maria
Gavrilescu Alexandru și Loredana
Ungureanașu Cezar și Cătălina
Pașca Traian și Maria
Rees Randy și Mariana
Danciu Valentin și Ioana Marina
Gheorghiu Iulian și Virginia

Oltean Adrian Paul și Mariana
Crețu Ionel și Monica
Pintilie Dumitru și Elena
Avram Gigel și Marilena
Mija Cornel și Maria
Smintina Ioan și Maria
Nălbantu Alex și Silvia
Cotora Ion și Georgeta
Ispas Valentin și Nicoleta
Popiță Ioan și Dorina
Moraru Valentin și Elena
Butnar Ioan și Elisabeta
Farkaș Marius și Radoslava
Miclea Ștefan și Mihaela
Bobaru Adelin și Elena
Cocerhan Vasile și Maria
Ifrim Clement și Gabi Ana
Marton Gabor și Rozalia
Lieuallen Brian și Smaranda
Standolariu Dorel și Mărioara
Boț Dorel și Mariana
Palancă Radu Rares
Niculescu Dumitru
Stana Vasile
Şipoș Cătălin și Brad Daniela

Silver ($3,000 - $4,999)
Gușu Floarea
Frățilă Liviu și Maria
Țîru Mihăilă
Goie Ioan și Maria
Popescu Cristian și Mădălina

Cira Adalbert și Gina
Fedorean Nicolai și Maria
Pop Aurel și Marcela
Filipaș Gheorghe și Estera
Fînaru Adrian și Elena
Ghiță Constantin și Elena
Morea Septimiu și Sanda
Mureșan Paulina
Petriuc Mihai și Elena
Moraru Dănuț
Puraveț Constantin Petru și Tatiana
Ilac Cristian și Ana Maria
Druță Dan și Alina
Gavrilă Daniel
Răutu Bogdan și Carmen
Pascut George
Anonim
Trocan Gabriel și Elena
Duican Ion și Gabriela
Jumanca Antonie și Maria
Geageac Ion
Ene Stroescu Daniel și Valerica
Tomici Nicolae
Cruceanu Gabriel și Corina
Andreiu Bogdan și Geanina
Barbura Claudiu și Liana
Apreutesei Marius și Elena
Rădăuceanu Toader și Niculina
Bulau Marius și Adina
Oros Adina
Hoadrea Petru
•
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Nou Portal pentru Comunitatea Română Ortodoxă din Seattle

Comunitatea noastră va dispune în curând de un mijloc modern şi eficient de informare şi de comunicare. Este vorba despre
un nou web site, inspirat după modelul Buletinului Parohial “Cuvântul” şi care va permite o comunicare eficientă şi interactivă
în rândul membrilor comunităţii noastre. Această iniţiativă este rodul unei analize efectuate de către un grup de voluntari în
colaborare cu Comitetul pentru Relaţiile cu Publicul. Noua iniţiativă este menită să adreseze o serie de priorităţi cum ar fi:
▶ Nevoia de transparenţă în modul de administrare a fondurilor bisericii şi a proiectelor în curs de desfăşurare
▶ Reducerea volumului birocratic necesar pentru menţinerea la zi a informaţiilor personale ale membrilor parohiei
▶ Accesul simplu şi rapid al membrilor parohiei la informaţii curente atât despre proiectul de construcţie al bisericii româneşti,
cât şi despre evenimente religioase şi culturale din viaţa comunitătii
▶ Obţinerea unei mai mari vizibilităţi in rândul acelor membri ai comunităţii române care nu sunt în contact direct cu parohia
noastră
Câteva dintre noile opţiuni disponibile vor fi:
▶ Ştiri grupate pe categorii de interes cum ar fi: hotărârile luate de Consiliul Parohial, stadiul proiectului de construcţie, calendarul religios, evenimente din viaţa comunităţii
▶ Forumuri de discuţii
▶ Formulare de contact specifice diverselor categorii de probleme, astfel încât mesajul se va duce direct la persoana sau persoanele responsabile
▶ Formular de cerere pentru schimbare de adresă. În plus, utilizatorii autentificaţi vor putea să-şi actualizeze online profilul cu
informaţii cum ar fi adresa, email-ul, numărul de telefon, precum şi metoda preferată de contact
▶ Formular de abonament la Buletinul Parohial “Cuvântul”
▶ Formular de donaţii online
▶ Chestionare prin care membrii comunităţii vor putea să se implice şi să influenţeze în luarea deciziilor
▶ RSS feeds pentru cei care consolidează pagini folosind un RSS browser
Portalul Bisericii e configurabil atât din punct
de vedere al conţinutului, cât şi al prezentării.
Scopul nostru este să-l facem foarte plăcut şi
uşor de utilizat atât pentru membrii experimentaţi, cât şi pentru cei care folosesc internetul în
mod ocazional. Deşi acest nou web site este
încă în lucru, vă încurajăm să îl vizitati şi să ne
comunicaţi orice sugestii şi comentarii. De asemenea, îi încurajăm pe cei interesaţi să-şi creeze
conturi pentru a beneficia din plin de avantajele acestui instrument avansat de comunicare.
Procedura de creare a unui nou cont este foarte
simplă, iar informaţiile colectate (email, nume,
adresă, telefon) nu vor fi folosite decât în scopul
declarat mai sus.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm,
Comitetul pentru Relaţiile cu Publicul şi Echipa de Creaţie
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ceas al împăcării. Astfel satana s-a prăbuşit, Hristos Domnul
S-a preaslăvit prin lucrarea puternică a Învierii Sale, duşmănia s-a spulberat, pacea şi dragostea s-au reaşezat între ei la
vremea cuvenită şi cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu
dragoste au primit Sfînta Împărtăşanie. Domnul Cel pururea
viu şi prezent în Taina Sfintei Euharistii i-a binecuvîntat şi
le-a întărit împăcarea, care n-a mai fost tulburată în timpul
vieţii lor, deşi răutăciosul diavol căuta să-i tulbure din nou.
Cît de mult are de învăţat fiecare din noi, din acest
exemplu zguduitor de reîntoarcere sinceră la Hristos a acestor două suflete şi de retrăire adevărată în El, prin biruinţa
puternică a Sfintei Învieri! Cît de mult ar trebui noi să ne
revizuim gîndurile, simţirile şi purtările şi să ne apropiem
cu inima înfrîntă şi smerită, cu inima plină de credinţă şi
dragoste de Potirul Sfintei Împărtăşanii, ca să-L primim pe
Hristos Domnul nostru Cel pururea viu şi gata oricînd să se
sălăşluiască între noi, precum spune aşa de limpede în Sfînta
Sa Evanghelie: Cel ce mănîncă Trupul Meu şi bea Sîngele
Meu, rămîne întru Mine şi Eu întru el (Ioan 6, 56).
Vrem noi să ne hotărîm pentru aceasta? Este spre folosul
nostru, spre folosul vieţii pămînteşti şi cereşti. Pentru că numai uniţi cu Domnul nostru Iisus Hristos vom putea înţelege
mai bine şi mai adînc adevăratul rost al vieţii noastre pămînteşti. Vom păşi sigur biruitori pe drumul sfintei desăvîrşiri

morale şi spre slăvile nesfîrşitei vieţuiri în cele cereşti.
Iubiţi credincioşi,
Astăzi este Paştile Domnului. Astăzi Hristos, Viaţa noastră, a biruit moartea, iadul şi pe diavolul. Astăzi ni s-au deschis porţile raiului şi ale Împărăţiei Cerurilor. Astăzi îngerii
se bucură împreună şi preamăresc pe Dumnezeu.
Deci să lepădăm din casele şi inimile noastre toată răutatea, toată întristarea şi păcatul şi să primim cu bucurie pe
Hristos Cel înviat. Să ne închinăm Crucii pe care S-a răstignit Hristos. Să sărutăm mormîntul din care a înviat Domnului. Să urmăm cu credinţă şi nădejde pe Mîntuitorul nostru,
împreună cu Maica Domnului, cu Apostolii, cu toţi sfinţii,
cu părinţii şi înaintaşii noştri. Să ne sărutăm duhovniceşte
frate cu frate, să ne împăcăm, să ne iubim unii pe alţii căci
astăzi am dobîndit iertarea şi mîntuirea prin Înviere. Nimeni
să nu fie trist, nimeni să nu-şi piardă credinţa şi nădejdea în
necazurile vieţii, căci Hristos Cel înviat este cu noi. Îl purtăm
în noi şi rămîne în veci cu noi, de vom rămîne în dragostea
Lui şi-I vom păzi poruncile.
Cu această credinţă dătătoare de viaţă, care ne dă putere
şi biruinţă, să cîntăm împreună cîntarea Învierii: “Hristos a
înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcînd şi celor din
morminte viaţă dăruindu-le”. Amin.

Aniversări în luna Aprilie

22 Botoșanu Irina, Negară Jessica Antonia
23 Munteanu Ion, Nălbantu Alex
24 Albuț Cristian, Dhaliwal
����������������������������
Surkhab Tudor Singh
26 Bot Cătălin, Tudorache Mihai
27 Gavrilescu Loredana, Ghimpu Anthony
28 Cozmei Cătălin, Ionescu Niscov Louisa, Mirea Aurelia, Dhaliwal Monica
Kaur
29 Marinescu Nicolae

2 Albuț Gabriel
3 Ghiță Constantin, Sandru Elvira
4 Roșca Miron, Ulmanu Flori
5 Fânaru Elena, Tarnu Vasile
6 Lloyd Dan, Pleșa Lucian, Vlăsceanu Cristian
7 Cârjaliu Alexandra
9 Farkas Tiberiu, Ganea Maria, Pașca Eugenia
11 Hîrșovescu George, Popescu Mihai
12 Barbură Claudiu, Hoadrea Jimmy
13 Bachici Szende
14 Cruceanu Corina, Perianu Florentina
17 Ștefu Carmen
18 Petru George
20 Ion Gabriela, Mija Iolanda
21 Sandu Suzanu

Botez

Sâmbătă 24 martie 2007 a fost botezată în numele Sfintei
Treimi fetița Ioana-Emma Stanciu, fiica lui Constantin
și Alina Stanciu având ca nași familia Robert și Camelia
Gavrilă.
Domnul să-i dea micuței Ioana multă sănătate,
înțelepciune, pace și să-i îndrume pașii pe calea adevăratei credințe.

Hristos a înviat !

Tuturor sărbătoriților le transmitem un călduros “La Mulți Ani”, sănătate,
bucurii și fericire.
(Dacă observați greșeli sau omisiuni cu privire la datele de naștere vă
rugăm să ne contactați la adresa buletin@ortodox.org.)

Notă: Donațiile pe lunile februarie-martie vor apărea în
numărul următor al buletinului.
Căutăm o persoană de încredere pentru îngrijirea unei fetițe de 8 luni, program discutabil de
la cateva zile pe săptămână pana la full-time, în
Redmond.
Telefon: 206 377 9695.
Adriana si Bogdan Popescu
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Cuvântul

Programul Slujbelor religioase
Joi 5 aprilie

7pm

Joia Mare - Denie - Cele 12 Evanghelii

Sâmbătă 7 aprilie

23:30

Slujba Sfintei Învieri a Domnului - Sfintele Paști

Vineri 6 aprilie

Duminică 8 aprilie
Luni 9 aprilie

Vineri 13 aprilie

Duminică 15 aprilie
Duminică 22 aprilie

7pm

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

Vinerea Mare - Denie - Prohodul Domnului
Vecernia Învierii (prima zi de Paști)

Sfânta Liturghie (a doua zi de Paști)
Izvorul Tămăduirilor
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie

Luni 23 aprilie

12:30

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Duminică 6 mai

12:30

Sfânta Liturghie

Duminică 29 aprilie
Duminică 13 mai

12:30
12:30

Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N.
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
*Deniile din Săptămâna Mare (joi 5 aprilie și vineri 6 aprilie) vor avea loc în sala de
lângă Main Office a Bisericii Saint Pius X din Mountlake Terrace (sala este pe partea
dreaptă a intrării). Slujba de Paște va avea loc în sala de sport ale Bisericii St. Pius X
(22105 58th Ave. W, Mountlake Terrace 98043)

The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151
Bellevue, WA 98015-3151

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Tudor Toma
Vicepreşedinţi: Val Dominte, Ionică Crețu
Secretar: Alexandru Gavrilescu
Asistent secretar: Adi Oltean
Casier: Clement Ifrim
Asistenți casier: Ciprian Clinciu, Ionuț Smântână
Controlori: Cornel Marcu, Gigel Avram, Cornel
Lupu
Epitropi: Nicolae Ovadiuc, Nic Mureșan, Emanoil
Olt, Goie Ioan
Relații publice: Dănilă Gheorghe, Dan Druță
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Mimi Tîrtu
Vicepreşedintă: Floarea Cătană
Secretară: Aurora Toma
Asistent secretar: Gabriela Duican
Casieră: Gina Gheorghiu
Controloare: Elena Bobaru, Monica Podar
Informaţii de contact:
Părintele Ioan: (425) 442-8296,
ioan_catana@ortodox.org
Consiliu: council@ortodox.org.
Buletin: buletin@ortodox.org
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