
Iubiţi credincioşi, astăzi este Duminica 
Cincizecimii, numită şi Duminica Rusaliilor 
sau Duminica Mare. Astăzi, la 50 de zile de 
la Înviere şi la zece zile de la Înălţarea Dom-
nului la cer, a fost trimis pe pămînt în chip 
de limbi de foc Duhul Sfînt Mîngîietorul, 
a treia persoană a Preasfintei Treimi, “Care 
din Tatăl purcede”, cum mărturisim în Crez. 
El a fost trimis de către Iisus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu, pentru a desăvîrşi opera de 
răscumpărare şi mîntuire a neamului omenesc 
prin jertfa Sa de pe Cruce. Mai 
înainte de patima Sa, Mîntu-
itorul spunea ucenicilor Săi: 
De mă iubiţi, păziţi poruncile 
Mele şi Eu voi ruga pe Tatăl şi 
alt Mîngîietor vă va da vouă 
ca să fie cu voi în veac, Duhul 
Adevărului, pe Care lumea nu 
poate să-L primească, pentru că 
nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. 
Voi îl cunoaşteţi, că rămîne la 
voi şi va fi în voi va fi. Nu vă 
voi lăsa orfani. Voi veni la voi... 
(Ioan 14, 15-18).

În alt loc Mîntuitorul iar 
făgăduieşte Apostolilor, şi prin ei tuturor ce-
lor ce vor crede în El, pe Duhul Sfînt, zicînd: 
Iar cînd va veni Mîngîietorul, pe Care Eu Îl voi 
trimite vouă de Tatăl, Duhul Adevărului, Care 
de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre 
Mine (Ioan 15, 26). Iar scopul trimiterii Sfîn-
tului Duh pe pămînt ni-l descoperă Domnul 
nostru Iisus Hristos, zicînd: Iar cînd va veni 
Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot 
adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci cîte va 
auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. Acela 
Mă va slăvi pentru că din al Meu ia şi vă vesteşte 
vouă (Ioan 16, 13-14).

Deci ce trebuie să ştim noi despre Sfîn-
tul Duh? Că este a treia persoană a Preasfintei 

Cuvân†ul

Predica părintelui Ilie Cleopa la Pogorârea Sfântului Duh

“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu 
şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)
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Treimi, că purcede de la Tatăl şi că a fost tri-
mis în lume prin Fiul, după înălţarea Sa la 
cer. Dar de ce a venit pe pămînt la zece zile 
după Înălţarea Domnului? Pentru că Fiul lui 
Dumnezeu, cînd S-a înălţat la cer, a zăbovit 
cîte o zi la fiecare din cele nouă cete îngereşti 
pentru a le înnoi şi bucura prin Învierea Sa. A 
zecea zi, spun unii Sfinţi Părinţi, după ce Fiul 
S-a aşezat de-a dreapta Tatălui pe tronul slavei 
Sale, a trimis pe Duhul Sfînt în lume.

De ce se numeşte Sfîntul Duh “Mîngîieto-
rul” şi “Duhul Adevărului”? 
Pentru că Duhul Sfînt mîngîie 
pe creştini cît sînt pe pămînt. 
El mîngîie mamele care nasc şi 
cresc copii, mîngîie pe copiii 
orfani, pe săraci, pe infirmi, 
pe văduve şi pe cei bolnavi 
şi pe bătrîni. Duhul Sfînt 
mîngîie şi întăreşte în credinţă 
şi în răbdare pe mucenicii care 
rabdă grele chinuri şi îşi dau 
viaţa pentru Hristos. Duhul 
Sfînt mîngîie pe credincioşi, 
pe călugări şi pe slujitorii Bi-
sericii în timpul rugăciunii şi 

al grelelor ispite care vin asupra lor de la dia-
vol, de la oamenii răi şi din firea lor înclinată 
spre păcat. Duhul Sfînt mîngîie inimile celor 
smeriţi şi rîvnitori pentru Hristos şi mustră 
prin conştiinţă pe cei păcătoşi care nu se 
pocăiesc.

Duhul Sfînt se numeşte “Duhul 
Adevărului” pentru că prin El se mărturiseşte 
şi se apără dreapta credinţă pe pămînt, se 
întăresc dogmele ortodoxe, se vesteşte Sfîn-
ta Evanghelie în lume, se inspiră sfinţii, 
proorocii, ierarhii, preoţii şi cuvioşii care 
păstoresc Biserica lui Hristos, care vestesc cele 
viitoare şi povăţuiesc sufletele pe calea mîn-
tuirii. Pe toate le sfinţeşte, le îndreptează şi le 

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!

Pogorârea Duhului Sfânt

Sfinţii Apostoli Petru și 
Pavel 

(29 iunie)



Așa cum pruncul nou-născut are nevoie de hrană pentru a 
crește și a se întări în cele trupești, cel născut prin Taina Sfân-
tului Botez are trebuinţă de creștere și întărire duhovnicească 
în viaţa cea nouă, viaţa în Hristos Domnul. Iar această întărire, 
care vine de la Sfântul Duh, i se dă celui botezat prin a doua 
Taină a Sfintei Biserici, prin Sfântul Mir (Mirungerea).

Taina Sfântului Mir (Mirungerea) este instituită de Dom-
nul nostru Iisus Hristos care făgăduiește sfinţilor apostoli că le 
va trimite Duhul Sfânt: «Și iată, Eu trimit peste voi făgăduinta 
Tatălui Meu ; voi însă, sedeti în cetate până ce vă veti imbrăca 
cu putere de sus» (Luca XXIV, 49 ; vezi și Ioan XIV, 16—17, 
26; XV, 13—15; Matei X, 20). În chip mai lămurit, pentru 
înţelegerea noastră, mai vădit și mai strălucit avea să se arate 
instituirea acestei Sfinte Taine în ziua Cincizecimii, în ziua 
Pogorârii Sfântului Duh cu toate darurile Sale.

Sfinţii apostoli au împărtășit Taina Sfântului Mir celor 
botezaţi, cum citim în Sfânta Scriptură : «Apostolii din Ieru-
salim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dummezeu, au 
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trimis la ei pe Petru si pe Ioan, care, coborând, s-au rugat pentru 
ei, ca să primească Duh Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste nici 
unul dintre ei, ci erau numai botezati în numele Domnului Iisus. 
Atunci îsi puneau mâinile peste ei, si ei luau Duh Sfant» (Fapte 
VIII, 14—17).

Aflăm așadar că, încă de la început, Taina Sfântului Mir era, 
ca și în vremea noastră, nedespărţită de Taina Sfântului Botez. 
De asemenea, că ea se împărtășea prin punerea mâinilor numai 
de către sfinţii apostoli asupra celor botezati. Astfel, și în Efes, 
sfântul apostol Pavel a împărtășit Sfânta Taină a Mirului unora 
pe care i-a botezat cu botezul lui Iisus — Botezul creștin — 
și care nu avuseseră până atunci decât botezul lui Ioan (Fapte 
XIX, 1—6).

Sfinţii apostoli împărtășeau Duhul Sfânt celor botezati atât 
prin punerea mâinilor (Fapte VIII, 14—16 ; Evrei VI, 2 ; Fapte 
XIX, 1—6), cât și prin ungerea sau pecetluirea cu Sfântul Mir 
a celor botezaţi: «Iar Cel ce ne întăreste pe noi împreună cu voi în 
Hristos si ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a si pecetluit si 
ne-a dat arvuna Duhului în inimile noastre» (2 Cor. I, 21—22 ; 
Efes. IV, 30) ; «Iar voi ungere aveţi de la Cel Sfânt și știţi toate... 

Taina Sfântului Mir

călăuzeşte “la tot adevărul” Duhul Sfînt, care rămîne cu noi 
“în veac”, adică şi pe pămînt şi în cer, după mutarea noastră 
la cele veşnice. Duhul Sfînt “va mărturisi” despre Hristos că 
este Fiul lui Dumnezeu Mîntuitorul şi Judecătorul lumii şi 
“va vesti”, adică va descoperi celor aleşi tainele Sale cele vii-
toare. Tot Duhul Sfînt va mustra şi va vădi necredinţa celor 
lepădaţi de Dumnezeu, eresul şi reaua credinţă a sectelor rupte 
din sînul Bisericii, ca şi răutatea păcătoşilor robiţi de păcate şi 
nepocăiţi.

Dar de ce a venit Sfîntul Duh Duminica şi în chip de limbi 
de foc s-a aşezat pe capetele Sfinţilor Apostoli aflaţi în foişorul 
Cinei din Ierusalim? Domnul a înviat Duminica, în ziua cea 
dintîi a săptămînii, şi tot Duminica pe la orele nouă dimineaţa 
S-a coborît Duhul Sfînt peste Apostoli, ca să sfinţească această 
zi, ca zi de odihnă veşnică a creştinilor în locul sabatului 
Legii Vechi şi să ne îndemne Duminica dimineaţa, mai ales 
la biserică, pentru a asculta Sfînta Liturghie şi cuvîntul de 
învăţătură din Evanghelie.

Limbile de foc ce s-au aşezat peste Apostoli ca un vuiet şi 
suflare de vînt ce vine repede (Fapte 2, 1-4) simbolizau focul 
Duhului Sfînt ce avea să ardă toată necredinţa, tot eresul şi 
păcatul în lume.

Prin limbile de foc ale Duhului Sfînt s-au sfinţit cei do-
isprezece Apostoli, s-a întemeiat în lume Biserica şi urma 
să se hirotonească diaconi, preoţi şi episcopi. Prin acest foc 
dumnezeiesc urmau să se săvîrşească cele şapte Taine ale Bi-
sericii şi să se reverse peste creştini harul mîntuitor al Duhului 
Sfînt.

Iubiţi credincioşi, iată cît de mare este praznicul de astăzi! 
S-a înălţat Hristos la cer de-a dreapta Tatălui, dar a venit la noi 

Duhul Sfînt Mîngîietorul, ca să ne sfinţească, să ne călăuzească, 
şi să lucreze mîntuirea sufletelor noastre. Noi toţi care ne 
închinăm cu dreaptă credinţă Preasfintei Treimi, ne împărtăşim 
cu harul Duhului Sfînt prin cele şapte Sfinte Taine întemeiate 
de Hristos. Prin botez devenim fii ai lui Dumnezeu după dar 
şi fii ai Bisericii Ortodoxe. Prin taina Ungerii cu Sfîntul Mir 
primim pecetea harului Duhului Sfînt.

Prin spovedanie ne spălăm şi ne dezlegăm de păcatele făcute 
după botez, tot cu puterea harului dumnezeiesc, care împreună 
cu Botezul şi Mirungerea revarsă peste noi cel mai mult harul 
mîntuitor al Duhului Sfînt. La fel şi ultimele trei Taine şi mai 
ales Preoţia, ne împărtăşesc în viaţă harul mîntuirii, prin care 
ne curăţim, ne iluminăm şi ne sfinţim în Hristos.

Datoria noastră principală este să nu întristăm pe Duhul 
Sfînt care este în noi de la botez, prin păcate.

Nici să alungăm pe Sfîntul Duh de la noi prin necredinţă, 
mîndrie, desfrînare, ucidere şi mai ales prin căderea în cursele 
sectelor. Am greşit? Să ne pocăim de îndată ca să nu ne părăsească 
Duhul Sfînt. Spovedania şi Sfînta Împărtăşanie ne ajută în viaţă 
cel mai mult la mîntuire. Să nu le amînăm la bătrîneţe, ca să nu 
murim aşa, că nu ne putem mîntui fără dezlegarea păcatelor şi 
fără Trupul şi Sîngele lui Hristos.

Să fugim de păcate, că păcatul îndepărtează Duhul Sfînt 
de la noi. Să ne ferim de adunări şi învăţături sectare, că acelea 
nu au Biserică nici harul Duhului Sfînt. Vrem să ştim tainele 
credinţei? Să citim cărţi sfinte şi să cerem sfatul preoţilor. 
Vrem să vorbim limba îngerilor, care este cea mai frumoasă? 
Să ne rugăm din inimă cu smerenie şi lacrimi şi să lăudăm pe 
Dumnezeu acasă şi în Biserică.

2
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Iubiţi creștini,

Am dori să vă reamintim că biserica noastră este cu atât mai puternică cu cât avem un număr mai mare de membri 
înscriși în parohia noastră din Seattle. În numele Consiliului Parohial, vă rugăm pe cei care nu sunteţi încă membri 
să vă alăturaţi parohiei noastre, prin completarea formularului de înscriere. De asemenea, vă rugăm pe cei care sunteţi 
membri dar nu aţi achitat încă membria pe acest an, să o plătiţi în cursul lunii iunie. Ca membru veţi putea contribui 
în mod direct la creșterea și întărirea bisericii noastre ortodoxe din Seattle.
Dorim să vă prezentăm câteva dintre avantajele importante pe care le aveţi în calitate de membru al bisericii:

Aveţi dreptul să votaţi în Adunarea Generală și astfel să participati activ la hotărârile pe care le luăm pentru bunul •	
mers al Bisericii. Membrii dobândesc drept de vot la șase luni după înscriere, deci dacă sunteţi un nou membru, 
vă încurajăm să plătiţi membria până la 1 iulie, ca să puteţi vota la Adunarea Generală din ianuarie 2008. De ase-
menea ca membru veţi putea fi ales în Consiliul Parohial și veţi participa nemijlocit la activităţile curente legate 
de biserică.
Veţi plati numai 50% din taxele pentru serviciile religioase: botez, cununie, înmormântare. De asemenea veţi •	
beneficia de o reducere de 25% din taxa de intrare la Revelion și la alte activităţi organizate de Biserică.
În plus, prin contribuţia anuală de membru veţi ajuta comunitatea noastră și efortul de construire a Noii Biserici.•	

Vă mulţumim pentru sprijinul continuu pe care îl acordaţi Bisericii.

Președinte,                        Epitrop,
Tudor Toma                      Nic Mureșan

ungerea pe care ati luat-o de la El rămâne întru voi si nu aveti 
trebuintă ca să vă învete cineva» (1 IoanII,-20, 27).

Cu trecerea vremii, numărul credincioșilor a sporit, iar 
sfinţii apostoli nu au mai putut ajunge peste tot, ca să-și pună 
mâinile asupra tuturor. De aceea s-a îndătinat săvârșirea Tainei 
Sfântului Mir prin ungere de către urmașii lor, adică de către 
episcopii și preoţii Bisericii, cum se face și azi.

Despre toate acestea ne încredintează și Sfânta Traditie prin 
mărturii din secolele II, III si IV: «După ce am ieșit din baia 
Botezului, ne ungem cu ungere sfântă, după ritualul vechi, pre-
cum și la preotie se ungeau cu untdelemm din corn. Ungerea 
ni se face material, dar ea poartă roade duhovnicesti, după cum 
si la Botez, afundarea este un act material, dar roadele sunt 
duhovnicesti, că suntem curăţiţi de păcate... Apoi vine punerea 
mâinilor, cu care unindu-se binecuvântarea, se cheamă și se 
coboară Sfântul Duh» (Tertulian). «Vouă, după ce ati iesit din 
cristelnita sfintei ape, vi s-a dat ungerea, preinchipuirea aceleia 
cu care a fost uns Hristos ; iar aceasta este Sfântul Duh» (Sfântul 
Chiril al Ierusalimului).

Partea văzută a Sfintei Taine a Mirungerii o constituie un-
gerea în formă de cruce cu Sfântul Mir a părtilor mai însem-
nate ale trupului si a organelor simturilor, cu rostirea, de fiecare 
dată, a cuvintelor: «Pecetea darului Duhului Sfânt. Amin».

Sfântul Mir se prepară din untdelemn, vin si 38 diferite 
aromate si se sfinteste de către un sobor de episcopi, în Joia Pa-
timilor. Amestecul acestor aromate simbolizează bogătia si felu-

rimea darurilor Sfântului Duh de care se împărtăsesc primitorii 
acestei Taine.

Săvârsitorul Tainei Mirungerii este episcopul sau preotul. 
Sfânta Taină a Mirungerii împărtăseste primitorilor harul 
Sfântului Duh, care luminează mintea pentru întelegerea 
si mărturisirea adevărului crestin ; ea întăreste voia pentru 
propăsirea în toate cele bune, dând astfel celor botezati tăria de 
a fi adevărati crestini sau locasuri vrednice ale Sfântului Duh. 
Darurile acestea sunt vii si lucrătoare în sufletul crestinului care 
rămâne în Biserică si participă la viata Bisericii.

Sfânta Taină a Mirungerii nu se repetă. Chiar dacă se 
obișnuieste ca cei care s-au lepădat de credinta crestină ori au 
părăsit Sfânta Biserică și vor să se întoarcă din nou la ea, să fie 
iarăși unși, aceasta nu înseamnă o repetare a Sfintei Taine, ci 
numai reîntărirea lor în dreapta credinţă.

Rugăciune (din rânduiala Tainei Sfântului Botez):
«Cel ce ai dăruit robului Tău izbăvire de păcate prin Sfân-

tul Botez și i-ai dat lui înnoirea vieţii, însuţi, Stăpâne Doamne, 
binevoiește să strălucească pururea lumina feţei Tale în inima 
lui; apără pavăza credinţei lui nebântuită de vrăjmași, păzeste 
într-însul nespurcată și neîntinată haina nestricăciunii cu care 
s-a îmbrăcat, păstrând într-însul, cu harul Tău, nestricată pecetea 
cea duhovnicească; și fii milostiv acestuia și nouă, după mulţimea 
îndurărilor Tale. Că s-a binecuvântat și s-a preaslăvit preacinstitul 
si de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui și al Fiului si al Sfân-
tului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin». t
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Vizita Prea Sfințitului Irineu Duvlea

La un an de la binecuvântarea proprietăţii 
din Mountlake Terrace, Prea Sfintia Sa, 
Irineu, va face o vizită pastoral-misionară la 
parohia noastră.
Vă rugăm să notaţi în calendarele dumnea-
voastră că duminică 17 iunie vom avea Sfân-
ta Liturghie Arhierească, la care vă rugăm să
participaţi, făcându-vă părtași de arhiereasca 
binecuvântare.

Deces

Cu adâncă durere și părere de rău, vă facem cunoscut că în ziua de 5 mai 2007 a înc-
etat din viaţă trecând la cele veșnice, după o grea suferinţă, aceea care a fost Lucreţia 
Miheștean, născută Lazăr, la 2 septembrie 1945, lăsând veșnic îndureraţi soţul ei Ion, pe 
mama sa Agneta Emilia (92 ani), pe fiul său George și pe neppoţii săi Gianina, Mircea, 
Ella, Ana-Maria, Florin, Cătălin, rudele, prietenii și pe toţi care au cunoscut-o.
A fost înmormântată la cimitirul din Kirkland în ziua de 12 mai 2007. Dispariţia din 
viaţă a Lucreţiei Miheștean, lasă o rană adâncă în inima celor dragi ai săi.
Transmitem familiei îndurerate sincerele noastre condoleanţe. Dumnezeu s-o ierte și s-o 
odihnească în Împărăţia Sa Cerească.

Sondaj de opinie pentru următorul fundraising

Ne aflăm acum în faza de planificare a unui alt eveniment 
major de strângere de fonduri asemenea celui desfășurat în 
martie anul trecut și la care am avut-o ca invitată pe doam-
na Sofia Vicoveanca.  Intenţionăm ca evenimentul să aibă 
loc în toamna acestui an și sperăm să coincidă cu obţinerea 
autorizaţiei de construcţie și poate chiar cu începerea lucră-
rilor propriu-zise.
Pentru a marca acest moment important în viaţa comunită-
ţii noastre și pentru a celebra progresul deosebit înregistrat 
în ultimul an, am dori ca evenimentul să reflecte pe cât mai 
mult posibil gusturile și preferinţele eventualilor partici-
panţi. Pentru aceasta, vă invităm să luaţi parte la sondajul 
de opinie de pe website-ul bisericii noastre de la următoarea 
adresă:

http://thh.civicspaceondemand.org/ro/eveniment2007

Părerea dumneavoastră este deosebit de importantă pentru 
succesul acestui eveniment.

Vă mulţumim!



Picnicul va fi sponsorizat de către un grup de enori-
ași care se vor îngriji de toate cele necesare. Se recoman-
dă îmbrăcăminte confortabilă. Vă rugăm nu ezitaţi căci 
prin participarea dumneavoastră ne ajutaţi să înfăptuim 
mai curând construcţia sfântului nostru locaș de rugă-
ciune - biserica Domnului cea mult dorită.

Deoarece proprietatea se află într-o zonă rezidențială 
vă rugăm să păstrați limita de viteză pe stradă și să 
conduceți cu prudență.

Vă așteptăm cu drag!
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Tabără ortodoxă de vară

Continuând tradiţia anilor trecuţi, Biserica Sf. Maria 
din Portland, împreună cu biserica Sf. Trei Ierarhi 
organizează și în acest an “Tabăra ortodoxă de vară” 
în perioada 19-24 august în același cadru pitoresc de 
la “Brooks Memorial Park” de lângă mânăstirea Sf 
Ioan Botezătorul din Goldendale. Costul este de $150 
pentru înscrierea unui copil, $260 pentru doi și $300 
pentru trei copii. Pentru persoanele care ajută la orga-
nizarea taberei, participarea este gratuită.
Succesul acestei acţiuni se bazează pe participarea unui 

număr cât mai mare de adulţi care să ajute la bunul mers al taberei. În acest sens am avea nevoie de voluntari pentru 
bucătari, ajutori de bucătari, coordonatori pentru activităţile culturale și sportive, supraveghetori pentru copii, edu-
catori. Pentru a vă înscrie luaţi legătura cu familia Alexandru și Ileana Cotuţiu: 425-829-6416.

Vă așteptăm!

Sâmbătă 2 iunie 2007 între orele 12:30 - 19:00 la 
proprietatea din Mountlake Terrace (6402 226th St 
SW Mountlake Terrace, WA 98043) sunteți invitați să 
participați la primul picnic al bisericii din anul acesta.

Va fi o după-amiază relaxantă și plăcută cu produ-
se culinare deosebite și variate incluzând și delicioșii 
mititei.

I5

220th St.
Exit 179

64th
 A

ve. W

Three Holy Hierarchs
6402 226th St SW,
Mountlake Terrace, WA 98043

226th St. SW
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La ora actuală avem $594,500 în conturile de la Bank of 
America plus $30,000 la US Bank, deci un total de $624,500.

Donațiile între 1 februarie și 30 aprilie au fost următoarele:
$4,163 Ungureanașu Cezar
$2,300 Olt Emanoil
$1,990 Microsoft Giving Campaign
$1,775 Cătană Ioan
$1,600 Popiță Ioan
$1,310 Mureșan Nicu
$1,200 Marcu Cornel
$1,000 Boț Dorel, Jianu Sorin, Popa Toni
$850 Tîrțu Marius, Toma Tudor
$800 Lupu Corneliu, Răutu Bogdan
$750 Anonim
$655 Avram Gigel
$580 Dănilă Gheorghe
$565 Bobaru Adelin
$550 Podar Marius
$520 Barbura Claudiu
$510 Crețu Ionel
$500 Ghimpu Dorin, Jumanca Antonie, Mija Iolanda, Oros Adina
$466 Tegzes Claudiu
$450 Goie Ioan
$425 Butnar Ioan, Ene Stroescu Daniel
$420 Gheorghiu Iulian
$400 Ghizilă Gabriel, Anonim, Pop Aurel
$350 Ifrim Silviu, Oltean Ioan
$345 Ionescu Niscov Stefano
$340 Tămașan Ionel
$320 Feieș Daniel, Moțoc Viorel
$315 Popescu Marin
$300 Ananie Floarea, Apostol Alexandru, Apreutesei Marius, 
Bădăluță Ioan, Bojica Sorin, Brujban Radu, Cocerhan Vasile, 
Crivăț Bogdan, Dominte Val, Druță Dan, Iftimie Sorin, Irimescu 
Gheorghiță, Litiu Radu, Pașca Dorin Alin, Petriuc Mihai, Pop Flo-
ra, Stanciu Constantin, Tătar Monica, Vasiliu Viorel
$283 Cotora Ion
$275 Petrovan Ioan
$255 Bustescu Doina, Costea Mihai
$250 Duican Ion, Fedorean Nicolai, Feneșan Adrian, Miclea Remus, 
Oltean Adrian Paul, Palancă Radu Rares
$245 Mureșan Emanoil
$241 Pravăț Daniel
$235 Nistor Ioan
$220 Albuț Gabriel, Moraru Valentin
$210 Armănașu Alex
$200 Bârsan Corneliu, Cărutașu Adrian, Farcasanu Bog-
dan Ioan, Frig Tiberiu, Hagiu Costin, Ifrim Clement, Ioana 
Bogdan, Malkasian Gary, Mirea Valentin, Oprean Dorel, 
Anonim, Plesco Todd, Poinaru Marian, Standolariu Dorel, 
Tănăsescu Alexandru, Trocan Gabriel
$180 Cozmei Cătălin
$176 Clinciu Ciprian
$175 Breban Ghiță

$150 Anonim, Fînaru Adrian, Filipaș Gheorghe, Muntianu Adrian, 
Mureșan Paulina, Popa Silvia, Rădăuceanu Toader, Tătar Lucian
$140 Corbean Florin
$130 Frîntu Mihai, Marcu Horațiu
$125 Popescu Mircea
$110 Diplan Pompiliu, Gruber Gheorghe, Perianu Aurel, Silaghi 
Sergiu
$100 Adamovici Elisabeta, Andreiu Bogdan, Balint Petre, Barbu 
Gheorghe, Berecz Ladislau, Boris Bill, Caruceriu Connie, Cira 
Adalbert, Cîrjaliu Gheorghe, Clep Sorin Daniel, Cojocaru Alexei, 
Constantin Alin, Cruceanu Gabriel, Duncă Grigore, Farkaș Marius, 
Firulescu Lucretiu, Frățilă Liviu, Goie Cristian, Ilac Cristian, Ion 
Mihai, Lixandru Costin, Manole Vasile Catalin, Marchis Elena, 
Miclea Ștefan, Morea Septimiu, Muntean Ioan, Munteanu Mari-
an Razvan, Mureșan Rafael, Nicula Florin, Popa Alina, Anonim, 
Smintina Ioan, Suciu Monica, Teodorescu Florin, Trufinescu Tudor, 
Zanidache Virgil
$98 Dănilă Valentin
$75 Manu Mitica
$70 Chester Anca, Stana Vasile
$65 Piha Mihai
$64 Rotar Sorin
$60 Soroaga Petru
$55 Romanschi Mădălin
$50 Constantin Ionuț, Dobre Codrin Constantin, Dreve Sorin, Mar-
ton Gabor, Milosav Slobodan, Moreno Anca, Nicoară Alexandru, 
Premier Gentle Care LLC, Radu Remus, Repede Emil, Suta Mircea, 
Țîru Cătălin, Zlăvog Gabriel
$45-$10 Rădulescu Andrei, Roșca Miron, Stanescu Marian, Ursei 
John, Soneriu Iulian, Moraru Dănuț, Căprar Viorica, Grigore 
Marius, Moț Milan, Stransky Gerald, Andrei Mădălina, Basaraba 
Ionel, Mihai Ion, Popescu Bogdan, Samoila Cătălin, Siia Ovidiu, 
Fîntînă Nicu, Omușoru Marius, Booth Daniel, Cătană Floris, 
Helen’s AFH, Radosav Codruta Otilia Flori

$1,680.00 au fost donați pentru Ioan Miheșan în cadrul unei 
scurte campanii de caritate organizată de românii de la Microsoft. 
Banii au fost depuși în contul de caritate (separat) al bisericii. 

Totalul donațiilor în această perioadă a fost de $65,471. 
Comparativ cu anul trecut, pentru luna aprilie am înregistrat o 
creștere a donațiilor de la $28,488 (total aprilie 2006) la $32,035.

Situaţia Financiară
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Aniversări în luna mai
1. Mureșan George
2. Bădeț Viorica, Bulacu Mihai, Soneriu Iulian
3. Ionescu Lucian, Rusan Aurica
4. Popp Adriana, Predescu Simona
5. Chirică Alexandru, Groșan Gheorghe, Vlad Silvia
6. Minescu Florentin
8. Butnar Ioan, Denache Petre, Puraveț Petru Constantin
9. Bărluț Ioan, Croitoru Mihaela, Râpan Floarea
10. Breban Florica, Cernea Radu, Cotuțiu Alexandru
11. Maria Tescar, Vivian Cherteș
12. Oltean Adi Paul, Pațilea Mihaela, Pintilie Cornelia
13. Dreve Diana
14. Doagă Diana, Dominic Suciu, Popescu Mihaela
15. Moraru Valentin
17. Potolea Maria, Ștefu Carmen
18. Ovadiuc Liliana
19. Folta Roxana, Tătar Lucian
20. Avădanei Dragoș, Alexander Robert Mihalcea
22. Hăpăianu Sofia
23. Hagiu Costin, Sitaru Dan
24. Trofin Izabella, Mara Helen Jalobeanu
25. Bucșe Olga, Teodoru Călin
26. Popescu Mădălina, Stoenescu Valentin
27. Popescu Cristian, Țîru Mihăilă
29. Aniței Cecilia, Gavrilovici Iosif, Militaru Adrian, Niculescu Ofelia
30. Dunca Grigore
31. Malkasian Magdalena, Oprean Dorel, Radu Paul, Rusu Dorel

“La Mulți și Fericiți Ani” celor născuți în frumoasa lună mai, le 
dorim viață lungă, sănătate, ani prosperi în familia lor, pace su-
fletească și multe bucurii. Celor ce poartă numele de Constantin 
sau Elena le transmitem sincere urări creștinești de fericire, multe 
împliniri și sănătate.

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

Botezuri
Sâmbătă 14 aprilie 2007 a fost botezată în numele Sfin-
tei Treimi fetiţa Iris Cristina Litiu, fiica lui Radu Litiu 
și Aura Burian având ca nași familia Dragoș și Daciana 
Mărgineantu.
Duminică 29 aprilie au fost botezaţi gemenii Mark Al-
len and Kevin Bogdan Jianu, fii lui Sorin și Constanţa 
Jianu. Nași au fost familia Florin și Izabella Trofin.
Sâmbătă 5 mai au fost încreștinaţi gemenii Răzvan An-
drei și Alina Maria Teodorescu, copii lui Cătălin și Ele-
na Teodorescu. Nași au fost familia Nicolae și Monica 
Voicu.
Duminică 6 mai a fost botezată micuţa Sofia Elena 
Margarint, fiica lui Mihai și Elena Margarint. Nașă a 

fost May Chan-Stan.
Duminică 13 mai a fost botezată fetiţa Alexandra 
Gheorghișor, fiica lui Marius și Iulia Gheorghișor având 
ca nași familia Eugen și Gabriela Ionescu.
Sâmbătă 19 mai a primit haina luminoasă a Sfântu-
lui Botez, fetiţa Sophia Maria Manole, fiica lui Vasile 
și Irina Manole. Nași au fost familia Nicolae și Ioana 
Gagea.
Duminică 20 mai a fost botezat în numele Sfintei Treimi 
pruncul Cosmin Matei Crivăţ, fiul lui Bogdan Crivăţ și 
Ștefania Irinel. Nași au fost Alin și Flavia Constantin. 
Domnul să-i binecuvânteze și să le dăruiască multă sănă-
tate,  har, înţelepciune și succese în viaţă și să le îndrume 
pașii pe calea adevăratei credinţe.

Aniversări în luna iunie
1 Apetrei Constantin, Bachici Ștefan, Palanca Radu Rareș, Radu Ana-Ma-
ria
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 
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

Multă sănătate, pace și fericire le dorim celor născuți în luna iunie, 
precum și celor ce poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel. 
“La Mulți Ani!”



DANIEL ENE-STROESCU
 MD / Rheumatology

Sunrise Medical Campus
11212 Sunrise Boulevard E Suite 201

Puyallup WA 98335
Phone: (253) 445-2385
Fax: (253) 445-0384

Suferiți de osteoartrită, artrită reumatoidă, gută, lupus sau alte 
condiții reumatologice? Membrii comunității românești din Puget Sound se pot adresa cu 
încredere doctorului Ene-Stroescu. Veți beneficia de tratament modern și eficient.

Dr. Ene-Stroescu este absolvent al Facultății de Medicină și Farmacie București. El s-a 
specializat în medicină internă la New York University Downtown Hospital, reumatologie 
la University of Chicago și geriatrie la Rush University în Chicago, fiind certificat în toate 
trei specializările. El are și o poziție de instructor la University of Washington. 

Dr. Ene-Stroescu  lucrează în zona orașului Tacoma din 2003, iar recent și-a deschis pro-
priul cabinet de reumatologie în Puyallup. Pentru programare sunați la (253) 445-2385!

Cuvântulpagina A1

Cumpărați or vindeți un palat ori o căsuță, pe lânga aspectul exterior 
există detalii și probleme legale ascunse. Pentru cei care nu știu aceste 
detalii este important să fie reprezentați de un om de încredere și cu 
experiență, care să lupte pentru prețul cel mai bun posibil, obținerea 
cheltuielilor de închidere și a creditului pentru reparații.
Profesionalismul în modul de prezentare al ofertei sau a contra-ofertei, 
controlul în rezolvarea diferențelor de opinii, hotărăsc succesul ori 
eșecul, bucuria ori necazul în piața de imobiliare.

În mijlocul comunității și mereu la dispoziție!
Gabriel Albuț - Real Estate Market Specialist

(206) 484-9410 or (253) 859-7421
gabrielalbut@pnwrealty.com
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Bucuresti - 3.9¢    România - 5.9¢   Cell – 19.9¢..
ECONOMIC  - CONVENABIL – SIGUR!

- Aceleasi tarife 24 de ore pe zi - Calitate excelenta - Fara taxa lunara. 
- Telefonati cu aceleasi tarife ieftine de acasa sau de la telefonul mobil.   
- SUA si Canada 3.9¢/minutul. Europa de Vest incepand de la 3.9¢/minutul.

  Discount Travel Services-
- Rezervam bilete de avion din/spre România, USA si Canada prin telefon si internet.   
- Oferim vacante si croaziere la preturi reduse, în Alaska, Hawaii, Las Vegas, Mexico, Europa. 
- Închiriem ieftin masini in România. Transmisie automata si manuala. Alarma, A/C, CD/Radio.

  Programe TV Românesti prin satelit – Noi Oferte Speciale!
- Programe TV: Antena 1,2.3, PrimaTV, B1TV, Telesport, MTV Romania, EtnoTV, ProTV, TVRi. 
- Echipament: $215.00. Abonament lunar: $19.99 - 1 canal, $30.99 – 2 canale, $36.66 - 3 canale. 

 Contactati-ne astazi pentru informatii suplimentare!!2!
TELEFON: 425-226-7346   FAX: 801-881-2448 

Internet: www.astinternational.com   Email: info4me@astinternational.com
AST INTERNATIONAL – Alex Tanasescu 14120 SE 171st Way #C203 Renton, WA 98058 

PREZINTA: 
UN EXCEPTIONAL SPECTACOL DE MUZICA POPULARA: 

NICOLETA VOICA 
acompaniata de orchestra 

21 Iulie 2007  SEATTLE ART MUSEUM             Ora: 7:00 PM 
1300 First Avenue Seattle 98101 

Pret adult: $25.00 in avans si $35.00 la intrare. 
Pret copil (6-12 ani): $15.00.  Copiii sub 6 ani intra gratuit.

Rezervati biletele in avans on-line sau prin telefon: 425-226-7346 6
Internet: www.astinternational.com/romanianevents.html

Email: info4me@astinternational.com 
AST INTERNATIONAL – Concert 14120 SE 171st Way #C203 Renton, WA 98058
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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 

Joi 17 mai 12:30 Sfânta Liturghie - Înălțarea Domnului
Duminică 20 mai 12:30 Sfânta Liturghie
Luni 21 mai 12:30 Sfânta Liturghie - Sfinții Constantin și Elena
Duminică 27 mai 12:30 Sfânta Liturghie - Pogorârea Sfântului Duh
Luni 28 mai 12:30 Sfânta Liturghie - Sfânta Treime

Duminică 3 iunie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 10 iunie 12:30 Sfânta Liturghie - Duminica Sfinților Români
Duminică 17 iunie 12:30 Sfânta Liturghie Arhierească*
Duminică 24 iunie 12:30 Sfânta Liturghie - Nașterea Sf. Ioan Botezătorul
Vineri 29 iunie 12:30 Sfânta Liturghie - Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Duminică 1 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.)
* Sfânta Liturghie Arhierească din 17iunie va fi oficiată de Prea Sfințitul Irineu care va fi 
aici în Seattle în vizită.

Programul Slujbelor religioase

The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151

Bellevue, WA 98015-3151

(address service requested)
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