
Părintele Porfirie (1906-1991) a fost unul 
dintre cei mai îndrăgiți părinți contemporani ai 
Greciei, la fel cum părintele Cleopa a fost pentru noi 
românii. În ultimii ani au apărut mai multe cărți 
duhovnicești, mărturii ai numeroșilor f ii și f iice 
duhovnicești și ai celor care l-au cunoscut pe părin-
tele Porfirie. Datorită spațiului limitat al buleti-
nului nostru ne vom mărgini a publica doar câteva 
fragmente, oprindu-ne mai ales asupra sfaturilor pe 
care le-a dat părinților și familiilor.

[...] Văzându-l prima dată pe Părintele Porfi-
rie, întins pe pat, în mica sa chilie, aveai senzaţia 
că păşeşti în altă lume, simţindu-te transportat 
în lumea străveche a Profeţilor din Vechiul Tes-
tament şi în acelaşi timp trăind o stare de pace 
şi tulburare. Apoi îţi aduceai aminte întâmplări 
şi scene ca acelea descrise în viaţa Sfântului An-
tonie, văzând chiar în faţa ta chipul unui Bătrân 
biblic, al unui „stareţ”, al unui înţelept prin expe-
rienţa dobândită şi al unui om binecuvântat cu 
darul „paternităţii duhovniceşti”.

Părintele Porfirie era un adevărat părinte du-
hovnicesc ajuns la o înaltă măsură a duhovniciei. 
Tocmai de aceea lucra atât ca pedagog cât şi ca 
sfătuitor al credincioşilor. Metoda pedagogică pe 
care o aplica se întemeia pe funcţia paternităţii 
duhovniceşti, fiind vorba, de fapt, de pedagogia 
Părinţilor Bisericii, aşa cum s-a păstrat până în 
zilele noastre, în cadrul tradiţiei bisericeşti isi-
haste şi filocalice.

Cuviosul Simeon Noul Teolog socotea că 
părintele duhovnicesc este însăşi prezenţa vie 
a lui Hristos, fiind totodată un om desăvârşit, 
renăscut întru Hristos şi o vatră a focului celui 
dumnezeiesc în lume. Părintele duhovnicesc este 
socotit a fi prototipul pedagogului. Părintele 
Porfirie a fost şi continuă a fi şi astăzi un sfătu-
itor exemplar al tinerilor, dar şi al oamenilor de 
orice vârstă şi, mai ales, al părinţilor.

Ca părinte duhovnicesc, Bătrânul Porfirie 
era una dintre persoanele cele mai însemnate 
din familia duhovnicească a Bisericii creştine, 
fiind legat de fiii săi duhovniceşti printr-o dum-
nezeiască legătură părintească. Părintele nutrea 
faţă de toţi o iubire deplină şi desăvârşită, având 
deja în sine desăvârşire duhovnicească şi sfinţe-
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nie. Prin sfaturi duhovniceşti, adică în chip tai-
nic şi duhovnicesc, îşi ajuta fii duhovniceşti „să 
se nască” şi „să renască”, prin citirea Evangheliei. 
În Părintele Porfirie se împlinea cuvântul apos-
tolic: „Căci de aţi avea zeci de mii de învăţători 
în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu 
v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos.” (I 
Corinteni 4, 15).

Învăţătura duhovnicească a Părintelui Por-
firie este un dar primit de la Sfântul Duh, fi-
ind strâns legat de întreaga personalitate a unui 
părinte duhovnicesc. În primul rând depinde de 
maturitatea sa duhovnicească şi emoţională, de 
„înţelepciunea sa duhovnicească şi pedagogică” şi 
în mai mică măsură de ceea ce lumea socoteşte a 
fi experienţa psihologică şi pregătirea în dome-
niul pedagogiei.

Aşa cum am spus mai sus Cuviosul Porfirie 
avea o personalitate desăvârşită, împodobită de 
nenumărate calităţi şi virtuţi morale şi duhovni-
ceşti. Cea mai mare dintre virtuţile sale era dis-
cernământul. În primul rând Cuviosul Porfirie 
era un învăţător al discernământului. Arta peda-
gogică a discernământului era fundamentul de la 
care pornea în sfătuirea şi îndrumarea sufletelor, 
lucrând uneori pentru a preîntâmpina, iar alteori 
pentru a le tămădui rănile. Învăţătura sa este de 
o forţă uriaşă, putând, după cum remarcă Sfân-
tul Ioan Gură de Aur, să îmblânzească cele mai 
răzvrătite suflete.

Aplicând această pedagogie tainică, părintele 
îi învăţa, îndruma şi sfătuia pe copii, adolescenţi, 
tineri şi, mai ales, pe părinţi. Învăţa pe alţii nu 
doar prin cuvântul, ci şi prin tăcerea sa, adesea 
fiind de ajuns doar prezenţa părintelui lângă oa-
meni. Niciodată nu formula reguli morale abs-
tracte, ci îşi povăţuia fiii duhovniceşti, având cu 
ei profunde relaţii interpersonale.

Părintele Porfirie îndrăgea familia, soco-
tind-o una dintre cele mai însemnate forme ale 
existenţei umane. Era încredinţat că nucleul per-
sonalităţii umane se clădeşte – bine sau rău – în 
sânul familiei. De aceea, toată viaţa a păstorit şi a 
sfătuit nenumărate familii, cu multă dragoste.

Era interesat îndeosebi de relaţiile personale 
profunde stabilite în sânul familiei, între cei doi 

Troparul

Cel ce a fost înger în trup, 
temei proorocilor, al doilea 
mergător înainte al venirii 

lui Hristos, Ilie măritul, care 
a trimis de sus lui Elisei har, 

bolile izgonește și pe cei leproși 
curățește; pentru aceasta și 

celor ce-l cinstesc pe dânsul le 
izvorăște tămăduiri.

Condacul

Tu, cel ce ai fost alesul 
Domnului pentru întoarcerea 

lui Israel de la închinarea 
către Baal, aspru mustrător 

al împăraților nelegiuți, 
strălucind cu văpaia 

râvnei pentru Dumnezeu 
atotțiitorul, cu sfințenia vieții 

și a minunilor, cel ce te-ai 
ridicat cu trupul la ceruri 

și vei veni înaintea celei de 
a doua veniri a lui Hristos, 

laudă îți aducem ție, profetule 
al lui Dumnezeu Ilie.[...]

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul 
(20 iulie)
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soţi. Credea în rolul deosebit pe care îl avea „dialogul iubitor” între 
cei doi părinţi, în tandreţea relaţiilor şi în exprimarea sensibilităţii 
dintre soţi.

De asemenea acorda mare atenţie cazurilor unor copii „ră-
tăciţi”, cum îi numea în chip grăitor. Era vorba despre copii cu 
diverse probleme psihologice, care erau rezultatul unei atmosfere 
familiale tensionate din pricina relaţiilor agresive dintre părinţi. 
Vorbea despre „copii rătăciţi”, dar şi despre „părinţi rătăciţi”. Spu-
nea că problemele copiilor apar chiar din faza de sarcină, perioadă 
în care mama copilului nu a avut grijă să trăiască liniştit, cu sufle-
tul împăcat şi în rugăciune. Părintele obişnuia să spună: „Mama 
începe să îşi educe copilul chiar din clipa în care acesta se află în 
pântecele ei, prin trăirile sale sufleteşti (pedagogie prenatală de 
îmbunătăţire).

În asemenea cazuri în care copiii aveau probleme de natură or-
ganică sau psihologică, Părintele Porfirie se străduia, cu nesfârşita 
dragoste ce îl caracteriza, să fie alături de familia respectivă. De 
obicei începea cu diagnoza problemelor.

Cazul pe care îl descriu în continuare cred 
că ne ajută să înţelegem interesul părintelui şi 
eforturile sale pentru rezolvarea diferitelor pro-
bleme. În anul 1988 aveam un student la Fa-
cultatea de Teologie, un băiat drăguţ, demn de 
afecţiune, pe nume Iorgos R., din Mesolonghi. 
La un moment dat tânărul a început să-şi piar-
dă echilibrul când mergea. Astfel a început să 
se manifeste boala de care suferea, o boală gra-
vă, distrofia musculară. Este o boală evolutivă 
a sistemului muscular, de obicei de natură ere-
ditară, ducând la distrugerea treptată a ţesutului muscular. Boala a 
evoluat lent şi încet-încet, Iorgos nu s-a mai putut deplasa decât 
într-un scaun cu rotile. Mama tânărului, Irini, şi tatăl său erau cei 
cel duceau la facultate. Deodată tatăl lui Iorgos s-a îmbolnăvit de 
cancer la creier şi, în scurt timp, a murit. Astfel, toate problemele 
familiei care, aşa cum am aflat mai apoi, erau destul de numeroase, 
au căzut pe umerii doamnei Irini. Acasă mai avea un copil, pe 
nume Nectarie, care şi el se afla într-un scaun cu rotile, suferind de 
aceeaşi boală. Cu toate acestea, când ne-am dus să îi vizităm, at-
mosfera ce domnea în casă era una de linişte şi de împăcare. Locul 
era tihnit, pe pereţi erau agăţate icoane, iar cei ai casei, cu surâsul 
lor blând, făceau să fie şi mai simţită prezenţa Sfântului Duh. Într-
adevăr, acei oameni erau iubiţi de Dumnezeu!

Părintele Porfirie cunoştea toată familia şi ţinea foarte mult 
atât la doamna Irini, cât şi la copii. Suferea împreună cu ei şi în-
cerca în toate chipurile să le aline durerea. Noaptea, de obicei pe la 
orele două sau trei, adică în ceasurile de adâncă singurătate, când 
durerea apăsă sufletele oamenilor şi când Irini simţea cum îşi pier-
de răbdarea, Părintele Porfirie îi dădea telefon, pentru a o întări. 
Doamna Irini ne-a spus că în clipele de deznădejde, simţea căldura 
Sfântului Duh revărsându-se din cuvântul încurajator al părinte-
lui. Bunicuţul cunoştea foarte bine situaţia familiei. Şi, chiar când 
doamna Irini s-a dus prima oară la sfinţia sa, părintele i-a vorbit 
despre boala copiilor, descriindu-i cauzele bolii. După procedura 
de diagnosticare, pe care am descris-o mai sus, adică luându-i pul-
sul doamnei Irini, i-a spus: „În perioada în care ai fost însărcinată, 
în casă domnea o atmosferă tensionată. Din pricină că organismul 
tău era sensibil la cele tensiuni, embrionul era afectat”.

Trebuie spus că doamna Irini s-a dus şi în Elveţia la doctori 
care erau de părere că era vorba despre modificări ale fătului.

Corecta educare şi creştere a copiilor în cadrul familiei deţinea 
un loc însemnat în activitatea Părintelui Porfirie, mai ale când îşi 
povăţuia fiii duhovniceşti. Când unii părinţi îl întrebau: <<Ce să ne 
facem, părinte, cu copilul nostru care este șovăielnic și mai are și tot felul 
de fobii?>>, părintele le spunea:

- Voi purtaţi întreaga răspundere pentru starea lui. Din pricina 
relaţiilor proaste dintre voi doi, chiar din vremea când se afla în 
pântecele maicii sale i-aţi provocat toate aceste traume psihice şi 
toate problemele psihologice pe care acum trebuie să le îndure.

De asemenea, Părintele Porfire spunea adesea:
„Sfinţenia părinţilor contribuie la mântuirea copiilor. Într-un 

singur fel putem face să nu avem probleme cu copiii noştri, şi anu-
me prin sfinţenie! Deveniţi toţi sfinţi şi nu veţi mai avea nici p 
problemă cu copiii voştri… Acest lucru îl veţi izbândi lesne în mo-
mentul în care va veni Harul cel dumnezeiesc. Dar cum vine Harul 
cel dumnezeiesc? Vine când ne smerim şi ne rugăm. Iar rugăciunea 

trebuie să fie simplă şi curată, căci dacă ne ru-
găm cu credinţă şi răbdare, nu se poate să nu 
primim răspuns”.

Referindu-se la metodele şi mijloacele pe 
care părinţii ar trebui să le folosească în edu-
carea propriilor copii, Părintele Porfirie, ca un 
pedagog înţelept ce era, spunea: „Nu vă purtaţi 
cu copiii în chip silnic. De obicei slăbiciunile 
copiilor îşi au izvorul în comportamentul pă-
rinţilor, care îşi silesc copiii, din dragoste desi-
gur, care însă este doar o simplă dragoste ome-

nească. Când vreţi să le spuneţi ceva copiilor voştri, spuneţi-le prin 
rugăciunea pe care o faceţi. Copiii nu ascultă de cele pe care le aud, 
decât atunci când îi luminează Harul dumnezeiesc. Abia atunci 
ascultă ce vrem să le spunem. Când vreţi să-i spuneţi ceva copilului 
vostru, mai bine spuneţi-i întâi Maicii Domnului, şi ea va lucra. Iar 
rugăciunea voastră se va face suflare dătătoare de viaţă, mângâiere 
duhovnicească, ce îl va cuprinde cu îmbrăţişarea sa, atrăgându-l”.

Cuviosul Porfirie credea în valoarea pe care o are rugăciunea 
în viaţa duhovnicească a oamenilor şi îi povăţuia pe fiii săi duhov-
niceşti în ce fel să se roage: “Să te rogi simplu de tot, cu smerenie, 
cu suflet curat fără să aştepţi răspunsul lui Dumnezeu, Să nu-ţi 
trebuiască să vezi mâna Sa sau chipul Său sau lumina Sa. Nimic din 
toate acestea. Doar să crezi că în timp ce I te adresezi lui Dumne-
zeu, chiar vorbeşti cu Dumnezeu.”

Toate aceste poveţe şi îndemnuri ale Părintelui Porfirie sunt în 
deplină concordanţă cu teoriile moderne ale psihopedagogiei în ce 
priveşte funcţia familiei ca sistem psihosocial. În cadrul acestui sis-
tem, relaţiile dintre părinţi, dinamica şi autoreglarea sistemului fa-
milial, rolul pozitiv sau negativ al părinţilor, toate acestea afectează 
psihismul fiecărui membru al familiei. Îndeosebi influenţează uni-
versul afectiv al copiilor mici şi al adolescenţilor, a căror personali-
tate o marchează definitiv emoţional, fie cu pecetea vieţii dăruite şi 
a nădejdii, fie – lucru mai întâlnit astăzi – cu pecetea deznădejdii, 
a distrugerii sufleteşti şi a morţii. Astfel familia se transformă din 
celulă a vieţii într-o vatră a morţii.

Astăzi susţinătorii „terapiei familiale” consideră că pentru a 
vindeca o anumită persoană, trebuie să modificăm relaţiile şi ati-
tudinile existente între membrii familiei acelei persoane, întocmai 

“Să te rogi simplu de tot, cu sme-
renie, cu suflet curat fără să aştepți 
răspunsul lui Dumnezeu, Să nu-ți 
trebuiască să vezi mâna Sa sau chipul 
Său sau lumina Sa. Nimic din toate 
acestea. Doar să crezi că în timp ce 
I te adresezi lui Dumnezeu, chiar 
vorbeşti cu Dumnezeu.”
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Anunţ din partea Comitetului de Doamne

Facem un apel la toate enoriaşele comunităţii noastre: avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru sponsorizarea şi 
pregătirea meselor duminicale. Ziua onomastică, ziua de naştere, sau o aniversare sunt prilejuri bune de a le sărbători îm-
preună cu comunitatea românească, duminica, după serviciul religios la sala de mese. De asemenea dacă aveţi parastas sau 
pur şi simplu vreţi să sponsorizaţi o masă duminicală pentru comunitatea noastră, vă rugăm să le sunaţi pe Floarea Cătană 
la (425)825-8296 sau pe Mimi Tîrtu la (425)443-5138 pentru a vă înscrie pe listă. 
În prezent avem disponibile următoarele duminici:

Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

29   5 – post 2 14   4 2 – post
12 – post 16 21 18 – post 9 - post

26 23 25 – post

În toate celelalte duminici cel puţin o persoană este înscrisă pentru ziua respectivă, dar, dacă vreţi să ajutaţi sau dacă aveţi 
un eveniment la o dată care nu se regăseşte mai sus, o puteţi face cu cea mai mare plăcere, cu rugămintea de a ne anunţa 
în prealabil.
Recomandăm 2-3 enoriaşe pe duminică pentru a uşura munca şi a reduce cheltuielile.
Aceste mese duminicale sunt un prilej de întrunire şi comunicare între români. 
Mulţumim pe aceasta cale tuturor enoriaşelor care duminică de duminică îşi dedică timpul, munca şi banii participând la 
succesul acestor mese.
Dumnezeu să vă ajute şi să vă răsplătească pentru tot ceea ce faceţi pentru şi în folosul bisericii.

Vă mulţumim!!!
Cu respect,
Mimi Tîrtu

Preşedinta Comitetului de Doamne

cum sfătuia şi Părintele Porfirie. Şi încă, „pentru a schimba lumea, 
trebuie să schimbăm familia” (V. Satir).

Cuviosul Părinte Porfirie nu era doar un învăţător al Evanghe-
liei, pedagog al tinerilor şi sfătuitor al familiilor luminat de Harul 
dumnezeiesc. Era, pe lângă toate acestea, o fire sensibilă, delicată 
şi poetică. Îl mişca frumuseţea naturii, iubind deopotrivă păsările 
şi florile. Îi plăcea să se trezească dimineţile ca să privească soarele 
răsărind din mare. Petrecea mult timp, fie iarnă, fie vară, în regiunea 
Ahladeri, lângă Paraclisul Sfântului Antonie, în Evvia. Stătea acolo 
privind marea, în rugăciune şi meditaţie. Adesea spunea: „Ieşeam 
în zori de zi, să privesc Marea Egee şi să-i simt mireasma…”La fel 
se plimba în zori un alt sfânt, Cuviosul Filotei Zervakos, în Thap-
sana, în insula Paros.

Referindu-se la fire sa poetică, Părintele Porfirie obişnuia să 
spună: „Hristos nu vrea lângă El oameni grosolani, ci delicaţi… 
Sfinţii sunt poeţi… Într-adevăr, câtă poezie este în înfăţişarea, în 
învăţătura şi în lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos, pe marea 
Tiberiadei!”. Şi sfătuia: „Citiţi Psaltirea, căci îndulceşte sufletul”. 
Alteori îşi povăţuia fiii duhovniceşti, spunându-le: „Iubiţi natura 
şi treziţi-vă de dimineaţă ca să-l vedeţi pe soarele-rege ivindu-se 
purpuriu din valuri”. De asemenea îi îndemna să stea pe malul 
mării, cugetând, rugându-se, ascultând glasurile tainice ale naturii, 
liniştindu-se. Să facă excursii, să suie pe munte, să privească cerul 

înstelat, să se bucure primăvara de frumuseţea ţarinilor, a florilor, a 
copacilor, şi iarna, de zăpadă. Părintele Porfirie era convins că acest 
fel de sensibilitate contribuie la maturizarea duhovnicească şi su-
fletească a omului, fiind începutul unei comuniuni mai profunde 
cu Dumnezeu şi totodată începutul unei doxologii închinate ne-
sfârşitei Sale măreţii.

Acest rodnic proces educativ pe care l-am descris mai sus, con-
stituie o minune de neînţeles pentru raţiunea umană, fiind o lucra-
re ce a salvat şi a insuflat viaţă mai ales oamenilor tineri de pretu-
tindeni. Părintele Porfirie vieţuia, aşa cum am mai spus, în spaţiul 
minunii. Toată lucrarea sa era o smerită afierosire lui Dumnezeu 
şi semenilor săi. Toată viaţa, ca om s-a dat cu totul lui Dumne-
zeu, cu desăvârşită smerenie, ascultare şi nesfârşită dragoste. A fost 
un părinte al dragostei, care „a chemat” Harul dumnezeiesc prin 
sfânta sa vieţuire, tocmai fiindcă trăia în chip euharistic durerea, 
dând slavă lui Dumnezeu pentru neputinţele pe care le îndura. 
De aceea Domnul l-a şi învrednicit să trăiască în acest spaţiu in-
finit al minunii şi să fie părtaş la „înnoirea” sufletelor, prin suflarea 
dătătoare de viaţă a Duhului Sfânt, prin „puterea Sfântului Duh, 
prin care se arată celor vrednici Împărăţia lui Dumnezeu” (Sfântul 
Grigore Palama, <<Două omilii la Cuvioasa Schimbare la Faţă a 
Domnului…>>).
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În ultimele luni am continuat eforturile de avansare a 
formelor de construcţie. În practică, ritmul în care pu-
tem face progres este mai lent decât în planurile noastre 
iniţiale. Motivele sunt în primul rând birocraţia de la City 
şi apoi interacţiunea cu partenerii care trebuie să ne ajute 
la completarea documentaţiei. Cu toate acestea, putem să 
raportăm că am făcut câţiva paşi importanţi şi că avem 
un plan mai precis de lucru până la începerea lucrărilor. 
Vreau să prezint în continuare principalele noastre acţiuni, 
cu detalii privind munca efectuată şi planul de lucru actu-
alizat până la începerea construcţiei.

Land vacation – După cum ştiţi din rapoartele de anul 
trecut, City este proprietarul unei fâşii de 60 ft. x 140 ft. 
de la intrarea în proprietate, în prelungirea străzii 64. Noi 
am hotărât să facem o petiţie pentru “land vacation” cu 
scopul de a trece acest teren în proprietatea noastră. Proce-
sul presupune aprobarea petiţiei de “vacation”, care trans-
feră jumătate din fâşie la noi şi jumătate la vecini şi apoi 
cumpărarea jumătăţii de la vecini. Astfel ne mărim tere-
nul, păstrăm intrarea aşa cum este acum şi eliminăm nişte 
restricţii severe de amplasare a bisericii, restricţii care exis-
tă în prezent datorită liniei de proprietate creată de aceast 
teren. De peste un an de zile, City ne-a spus ca nu va cere 
compensaţie pentru “vacation”.  Cu toate acestea, la ulti-
ma şedinţă din noiembrie 2006, şi-au schimbat poziţia şi 
ne-au comunicat că este probabil să ceara o compensaţie 
financiară pentru teren.  Problema compensaţiei complică 
planurile noastre de a cumpăra jumătatea de teren de la 
vecini. În plus, este posibil ca City Council să nu aprobe 
vacation sau ca preţul cerut să fie prea mare şi să nu ne 
convină nouă să o cumparam. Datorită acestor incertitu-
dini, am hotarât de comun acord cu City să rezolvam mai 
întâi cererea de “vacation” şi apoi, în funcţie de rezultat, să 
trimitem dosarul pentru “land use permit”.

Ultimele cerinţe de la City pentru “vacation” cuprind o 
lista de 7 documente incluzând petiţia semnată de toţi ve-
cinii, o descriere legală a proprietăţii făcută de un surveyor 
şi un appraisal al terenului. Val Dominte şi cu mine ne-
am ocupat de strângerea acestor acte. O întârziere mare 
în semnarea petiţiei s-a datorat vecinului de la lotul 22. 
El ne-a amânat mai bine de 2 luni din motive de sănă-
tate.  Apoi a hotărât să angajeze un avocat ca să verifice 
petiţia. În sfârşit, dupa luni de amânari am reuşit să sem-
năm actele cu el pe 19 iunie! În privinţa documentului de 

“land appraisal” am vorbit cu cel puţin cu 15 appraisers, 
inclusiv cu preşedintele asociaţiei din Seattle, pentru ca 
să găsim pe cineva care să accepte acest job. Speram ca 
în sfârşit să adunam toate actele şi să le depunem la City 
până la sfârşitul lunii iunie.

Civil engineering – În luna decembrie am vorbit cu Ri-
chard Deccio, care a facut munca de inginerie civilă pen-
tru primul plan de construcţie depus in 2005. Richard 
ne-a promis ca poate lucra la proiect în februarie – mar-
tie, după ce Adam, arhitectul nostru, termină proiectul de 
site plan. Preţul cerut de Richard, în jur de $30,000, ni 
s-a părut foarte ridicat. Propunerea lui includea si $8,000 
pentru project management, munca pe care putem s-o fa-
cem noi. Cand i-am cerut reducerea valorii contractului, 
Richard ne-a anunţat ca a primit alte contracte şi că nu 
mai poate lucra pentru noi. Am contactat atunci alţi doi 
ingineri, recomandaţi  de Richard şi de Adam, dar amân-
doi puteau să înceapa lucrul la proiect doar în luna iulie. 
În cele din urmă, la recomandarea lui Val Dominte, am 
vorbit cu Joseph Smeby de la Omega Engineering, care a 
fost de acord să înceapă mai repede. El ne-a cerut suma de 
$14,700 pentru proiect, urmând ca noi să ne ocupăm de 
managementul proiectului. Am acceptat propunerea lui 
Joseph şi i-am trimis toate informaţiile de la City şi do-
cumentele proiectului anterior făcut de Richard. Joseph 
lucrează în prezent la proiect şi aşteptam să termine partea 
de civil engineering în luna iulie.

Etapele urmatoare ale proiectului:
1. Land vacation – La sfarsitul lunii iunie vom de-

pune dosarul complet cu petiţia de “vacation”. City ne-a 
spus că discutarea petiţiei dureaza în jur de 6 săptămâni. 
În caz că obţinem aprobarea, va trebui apoi să negociem 
cu vecinii cumpărarea a jumătate din teren. După ce fa-
cem actele de cumpărare, urmeaza sa completăm un do-
cument de “boundary line adjustment” la City. Ultimul 
pas este modificarea titlului de proprietate ca să includă 
terenul obţinut de la City. Daca nu apar probleme nepre-
văzute, ne aşteptăm să completăm procesul de “vacation” 
în 4 luni, şi deci să avem titlul final în Noiembrie 2007.

2. Land use permit – Cum am mai spus, ne-am ho-
tărât să aplicăm pentru aceasta aprobare dupa decizia de 
vacation, care poate modifica planurile de construcţie. În 
prezent avem planul de site făcut de Ovidiu şi Adam şi lu-
crăm la planurile de civil engineering. În momentul când 
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avem decizia de vacation şi înţelegerea de cumpărare de la 
vecini, putem să depunem actele pentru Land Use Permit. 
În aceste condiţii ne aşteptam sa depunem actele în luna 
octombrie 2007. Aprobarea de land use permit dureaza 
cca 4 luni, deci urmează să avem planurile aprobate în 
februarie 2008.

3. Building permit – Dupa ce avem Land Use Permit 
pentru tot site-ul, va trebui să obţinem Building Permit 
pentru biserică. Noi vom fi gata cu toate desenele nece-
sare pana în luna ianuarie. Aprobarea de building permit 
durează cam o lună, deci o vom avea probabil în martie 
2008. După programul actual, sperăm să fim gata la Adu-
narea Generală din ianuarie/februarie 2008 să discutăm 
propunerile de alegere a contractorilor pentru începerea 
construcţiei.

În ultima prezentare a construcţiei bisericii pe care am 
distribuit-o de Paşte, estimam că vom fi gata să începem 
construcţia în toamna anului 2007. Ținând cont de în-
tarzierile enumerate mai sus, acum ne aşteptam să fim 
gata în martie 2008. Este posibil să întâlnim alte obsta-
cole pe care nu le ştim acum, dar, cu ajutorul lui Dum-
nezeu, credem ca avem şanse bune să “break ground” în 
primăvara viitoare. Cel mai important lucru însă, de care 
vreau să asigur pe toţi membrii parohiei noastre, este ca 
noi cei din Building Committee şi din Consiliu vom con-
tinua conştiincios şi fără încetare să avansăm proiectul de 
construcţie şi nu ne vom opri decat atunci când biserica 
va fi ridicată pe terenul din Mountlake Terrace.

Doamne ajută!

Tudor  Toma
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La ora actuală avem $608,423 în conturile de la Bank of 
America plus $30,000 la US Bank şi $11,273 la Fidelity Brokerage, 
deci un total de $639,696.

Donațiile în luna mai au fost următoarele:
$1,617  Microsoft Giving Campaign
$1,535  Smintina Ioan
$1,100  Miclea Remus, Miheștean Ioan
$1,000  Dumitrașcu Adrian, Jianu Sorin
$650  Clinciu Ciprian
$595  Cătană Ioan
$500  Morea Septimiu, Popescu Tudor
$400  Popiță Ioan
$320  Olt Emanoil
$300  Dobre Codrin Constantin, Feneșan Adrian, Gagea Nicolae, 
Lupu Corneliu, Margarint Mihai, Piticariu Toader, Teodorescu 
Cătălin
$250  Ghinea George, Larsh Antony
$200  Apreutesei Marius, Farcasanu Bogdan Ioan, Anonim, Koller 
Eduard, Tătar Monica, Zaharia Nicolae
$170  Şipoș Cătălin
$163  Nica Doru
$150  Constantin Alin, Tîrtu Marius, Toma Tudor
$125  Bobaru Adelin, Moraru Adrian
$119  Manu Mitică
$115  Anonim
$114  Cotora Ion
$110  Crețu Ionel
$100  Burlacu Ovidiu, Butnar Ioan, Crăciun Ovidiu, Diaconu 
Cristian, Enache Gabriel, Frîntu Mihai, Gheorghiu Iulian, Grigoraș 
Adrian, Lieuallen Brian, Manolache Bogdan, Manole Vasile 

Catalin, Petrovan Ioan, Podar Marius, Pop Aurel, Răutu Bogdan, 
Simionescu Radu
$90  Moldoveanu Bogdan
$76  Moldovanu Petru
$70  Trufinescu Tudor
$64  Mureșan Emanoil
$60  Costea Mihai
$50  Barca Ioan Florian, Cris Cristina, Dreve Sorin, Duncă Grigore, 
Firulescu Lucretiu, Frig Tiberiu, Ifrim Clement, Ifrim Silviu, Negri-
toiu Ştefan, Nistor Ioan, Paraschiv Vasile, Popa Silvia, Şipoș  Eliza, 
Tătar Lucian
$40  Sandu Cătălin
$30  Levcovici Cristian, Mosescu Leonard, Perianu Aurel, Piha 
Mihai, Spermezan Adrian
$25  Avădanei Dragoș, Boris Bill, Cărutașu Adrian, Cozmei Cătă-
lin, Gavrilă Robert, Hamza Adrian, Popa Mircea Calin, Stanciu 
Constantin, Ulea Vlad, Velcsov Gheorghe
$20  Popescu Marin, Stana Vasile, Tămașan Ionel
$10  Chester Anca, Diplan Pompiliu

Totalul donațiilor în această perioadă a fost de $21,514. 
Comparativ cu anul trecut, pentru luna mai am înregistrat o creştere 
a donațiilor de 83% de la $11,748 (total mai 2006).

Situaţia Financiară

Deces
Cu inima zdrobită de durere, Milivoi-soțul şi Ştefan-fiul , anunță că în ziua 

de 28 iunie 2007, s-a stins din viață, trecând la cele veşnice, după o lungă şi grea 
suferință, aceea care a fost

 SZENDE BACHICI
în vârsta de 79 de ani.

Înmormântarea a avut loc luni 2 iulie 2007, la cimitirul Evergreen din Everett.
Transmitem familiei îndurerate cele mai sincere condoleanțe, rugând pe bunul 

Dumnezeu s-o odihnească în pace în Împărăția Sa Cerească.
Îi vom păstra o veşnică amintire. 
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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 Ga-
briela
15 Goie Maria, Oltean Beatrice
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, Dumi-
treascu Tiana Elis
23 Crețu Ionel
24 Lazăr Cătălina, Pleșa Adina, Dhaliwal Nadia Kaur
25 Dumitru Marius
26 Drăghici Simona
27 Christa Mihai
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, Beloiu Eduard, Strugariu Adrian

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

comunitate anunturi

Picnic în luna august

Ne cerem scuze pentru întârzierea cu care a 
ajuns numărul precedent al buletinului în 
căsuțele dumneavoastră poștale. Mulți din-
tre cititorii noștri și-au exprimat regretul de 
a fi ratat primul picnic al anului din luna 
iunie. Dorind a nu repeta această greșeală, vă 
anunțăm de pe acum că următorul picnic va 
fi pe data de 18 august în același loc (6402 
226th St SW Mountlake Terrace, WA 98043).

2

Vizita părintelui Cătălin Mitescu în Seattle
Sâmbătă 16 iunie ne-a vizitat în Seattle Preotul Cătălin 

Mitescu din Pomona California. Sfinția Sa a venit în calitate 
de trimis al Prea Sfinției Sale Episcopul Nathaniel, pentru a 
analiza o serie de sesizări făcute de Valentin Ispas la Episcopie. 
Preotul Cătălin Mitescu s-a întâlnit mai întâi cu Valentin și 
cu alți câțiva membri ai parohiei și apoi cu Consiliul Parohial. 
În urma discuțiilor avute cu noi în Seattle, Sfinția Sa va înain-
ta raportul său la Episcopie urmând ca să primim un răspuns 
din partea Episcopiei în următoarele 6 luni. Când vom avea 
acest răspuns îl vom comunica mai în detaliu în buletin.

Dupa ședinta de consiliu, l-am însoțit pe Preotul Cătălin 
Mitescu la terenul din Mountlake Terrace unde i-am arătat 
locul pentru construcție și i-am prezentat planurile noii bi-
serici. Am pregatit de asemenea pentru Sfinția Sa o mapă cu 
o scurtă descriere a proiectului. Dânsul a fost foarte impre-
sionat de frumusețea naturală a locului și de planurile noastre 
de construcție. 

În urma discuțiilor purtate sâmbătă, principalul mesaj pe 
care Preotul Cătălin Mitescu l-a adresat Consiliului și întregii 
parohii este de a gasi căile cele mai potrivite pentru a rezolva 
problemele care apar în Parohie, pentru a aduce în mijlocul 
nostru pe toți membrii comunității și pentru a ne uni cu toții 
în jurul bisericii noastre din Seattle.

Preot  - Ioan Cătană
Președinte - Tudor Toma
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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 DIN TOATE ZONELE TARI 

NICOLETA VOICA – Live Concert 

20 Iulie 2007                 SEATTLE ART MUSEUM           Ora: 7:30 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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Sâmbătă 2 iunie 2007 au venit în fața Sfântului 
Altar pentru a-și uni viețile și a primi binecuvân-
tarea Domnului de a întemeia o familie Marian 
Chiriță și Andreea Irina Constantinescu având ca 
nași familia Vasile și Ionela Todoran.

Le dorim o viață lungă, bună înțelegere, pace 
sufletească și Domnul să le dăruiască multă sănătate, 
prosperitate, bucurii și deplină fericire.

“Casă de piatră”

Cununie

Către comunitatea românească din Seattle

Echipa noastră de fotbal va participa pentru 
a treia oară la competiția “All Nations Cup” 
care se va desfășura între 14-29 iulie și are ne-
voie de suportul și ajutorul dumneavoastră. 
Am câștigat campionatul în ultimii doi ani și 
sperăm să urcăm și în acest an tricolorul româ-
nesc pe cel mai înalt catarg dar avem nevoie și 
de această dată de acei minunați jucători din 
Portland cărora le aducem încă o dată multe 
mulțumiri. Mulțumim de asemenea și tutu-
ror suporterilor și jucătorilor din Seattle și în 
special lui Liviu Frățilă care a înființat echipa, 
lui Gheorghe Filipaș care a fost portar în am-
bele sezoane, lui Viorel Năstase și căpitanului 
echipei Ghiță Breban care și-au adus aportul 
foarte mult la menținerea și formarea echipei.
Dacă doriți să vă alăturați echipei noastre vă rugăm să luați legătura cu Viorel Năstase sau Ghiță Breban (206-
412-4391).

Hai România!
Cu respect,
Echipa de fotbal Transilvania

Botezuri
Duminică 10 iunie 2007 a fost botezat în nu-
mele Sfintei Treimi copilul Michael Alexander 
Kerper fiul lui Robert și Emina Kerper având 
ca nași familia Sorin și Laura Munteanu.
Tot duminică 10 iunie a fost botezat și prun-
cul Nicholas Paul Diaconu fiul lui Claudiu și 
Laura Diaconu. Nași au fost familia Costin și 
Mihaela Hagiu.
Sâmbătă 16 iunie a primit haina luminoasă a 
Sfântului Botez, fetița Alexia Daria Duță fiica 
lui Gabriel și Violeta Duță având ca nași fa-
milia Costel și Corina Nistor.
Domnul să-i binecuvânteze și să le dăruias-
că multă sănătate, bucurii și înțelepciune iar 
nașilor și părinților sănătate, putere de lucru, 
pace și multe împliniri.
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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 

Duminică 1 iulie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 8 iulie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 15 iulie 12:30 Sfânta Liturghie
Vineri 20 iulie 12:30 Sfânta Liturghie - Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

Duminică 22 iulie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 29 iulie 12:30 Sfânta Liturghie *
Duminică 5 august 12:30 Sfânta Liturghie *
Luni 6 august - Schimbarea la Față a Domnului* (nu este slujbă)
Duminică 12 august 12:30 Sfânta Liturghie *

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

* Parintele Ioan va fi plecat în perioada 25iulie - 27august și un alt preot va sluji în 
această perioadă. Domnul Dănilă Gheorghe va fi persoana de contact pentru informații 
legate de slujbele religioase și va putea fi găsit la numărul (206) 368-8249.

Programul slujbelor religioase

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

Bellevue, WA 98015-3151

(address service requested)
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